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B — Tahrirî sual ve cevabı 192 
1. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, 

Kars'ın Kağızman ve Tuzluca kazaların
da ceza ve tevkif evi inşasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sualine Adliye Ve
kili Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı 
(-7/102) 192 



İ. - SABIK Z 

Vazife ile Paris'e giden Hariciye Vekili Fa-
tin Büstü Zorlu'nun avdetine kadar kendisine, 
Devlet Vekili Samet Ağaoğlu'mm vekillik ede
ceğine, 

Vazife ile Paris'e gidecek olan Hariciye Ve
kili Fatin Büstü Zorlu'nun avdetine kadar ken
disine, Devlet Vekili Samet Ağaoğlu'nun ve
killik edeceğine dair Biyaseti Cumhur tezkere
leri okundu. 

Sakarya Mebusu Nusret Kirişcioğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 569 ve 570 nci maddele
rinde değişiklik yapılmasına dair kanun tekli
finin, talebi üzerine, geriverilmesi kabul edildi. 

Bağdad Paktı müşterek projelerine Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından hibe şeklinde ya
pılan 12 670 000 dolarlık yardımla ilgili An
laşmaların kabul ve tasdikine, 

Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere 
verilecek nüfus (Ahvali şahsiye) kayıt hulâsası 
suretleri hakkındaki 27 Eylül 1956 tarihli An
laşmanın tasdikine, 

Tahrirî sualler 
1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-

lu'nun, Haymana, Koçhisar, Balâ ve Kalecik 
kazalarında koyun yetiştirenlere kredi açılması 
hususunun düşünülüp düşünülmediği hakkın 
daki tahrirî sual takriri Ziraat Vekâletine gön
derilmiştir. (7/108) 

2. — Ankara Mebusu «Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Kırıkkale ve Keskin kazalarına bağlı 
bâzı köylerde daha bol üzüm, meyva ve sebze 
yetiştirilmesi için zirai kredi yardımı yapılma
sı hususunun düşünülüp düşünülmediği hakkın
daki tahrirî sual takriri Ziraat Vekâletine'gön-
derilmıştir. (7/109) 

Lâyiha 
fST~ ~ ; 

1. — Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine bağ
lı fabrikalara mütedavil sermaye tahsisine dair 
kanun lâyihası (1/177) (Millî Müdafaa, Maliye 
ye Bütçe encümenlerine) 

İT HULÂSASI 

Pasaportların bedel mukabilinde itasına, 
İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört büyük 

muhribin Türk Hükümeti tarafından satınalm-
ması hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İngiltere Hükümeti arasında teati edilen mek
tupların tasdikine dair kanunlar kabul edildi. 

Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifine muvakkat bir madde ilâvesi hakkın
daki takririn reddini mutazammm Millî Müda
faa Encümeni mazbatasının bir defa da Adliye 
Encümeninde görüşülmesine dair takriri kabul 
edildi. 

4 . IV . 1958 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisveküi Kâtip 
Kayseri Mebusu. Antalya Mebusu 

Fikri Apaydın Attilâ Konuk 
Kâtip 

Konya Mebusu 
Sabahattin Sayın 

3. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Kırıkkale kazası içme suyu memba ve 
tesislerinin onanlması için belediyeye yardım 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine gön
derilmiştir. (7/110) 

4. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Keskin kazasında tiftik keçisi yetiştir
mek istiyenlere kredi açılması hususunun dü
şünülüp düşünülmediğine dair tahrirî sual tak
riri Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. (7/111) 

5. — Kayseri Mebusu Osman Kavuncu'nun, 
ilkokul kanunu lâyihasının hazırlanıp hazırlan
madığına dair tahrirî sual takriri Maarif Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/112) 

Teklifler 
2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 3 

arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/152) (Teşkilâtı Esasiye, Dahili
ye ve Adliye encümenlerine) 

Sualler 

2, - HAVALE EDİLEN EVRAK 

^ 1 6 8 -



1 . 5ö 4.4 
3. — Trabzon Mebusu Osman Nuri Lermi-

oğlu'nun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 445 nci maddesine bir bent ilâvesine ve 
447 nci maddesinin son fıkrasının tadili ile 572 
nci maddesinin ilgasına dair kanun teklifi 
(2/153) (Adliye Encümenine) 

4. — Trabzon Mebusu Osman Nuri Lermi-
oğlu'nun, Kanunu Medeninin sureti meriyet ve 

.1958 O : 1 
şekli tatbiki hakkındaki 864 sayılı Kanunun 1, 
4, 16 ve 39 ncu maddelerinin ilgasına dair ka
nun teklifi (2/154) (Adliye Encümenine) 

Mazbata 
5. — imar ve İskân Vekâleti kuruluş ve va

zifeleri hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, 
Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/128) (Ruznameye) 

B Î R Î N C Î GELSE 
Açılma saati: 15,05 

REİS — • Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTtPLEB : îhsan Gülez (Bolu), Attilâ Konuk (Antalya) 

3. YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Denizli mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS Celseyi açıyorum. 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu'nun, 
vekalet emrine alınmış olan Profesör Hüseyin 
Naili Kübalı hakkında İstanbul Üniversitesi Se
natosunun ne mütalâada bulunduğuna (6/63) 

2. — Kırşehir Mebusu Osman Canatan'ın, 
İstanbul Üniversitesi Profesörlerinden Hüseyin 
Naili Kubdlı'nm vekâlet emrine alınması sebebi
ne (6/64) 

3. —• Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Üni
versiteler Kanununun 3 ncü maddesi (e) fıkrası 
hükmünün tatbik şekline dair Maarif Vekilin
den (6/65) 

4. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
Profesör Hüseyin Naili Kubalı'nın vekâlet em
riyle alınması hasebiyle 318 Hukuk Fakültesi ta
lebesi tarafından Maarif Vekâletine çekildiği söy
lenen telgrafa dair Başvekilden olan sualine Ma
arif Vekili Celâl Yardımcının şifahi cevabı (6/73) 

REİS — Maarif Vekili, buyurun, efendim. 
MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, Heyeti Umumi-
yenizden bir istirhamım vardır. Gündemin bi
rinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelerindeki 
sualler, aynı meseleye taallûk ettiği için, bu dört 
suale toplu şekilde, tevhiden cevap vermemin te
minine yüksek müsaadenizi arz ve rica ediyorum. 

REİS — Teamül esasen mevcuttur, karar is
tihsaline lüzum yoktur. Yalnız Vekil Bey konuş
tuktan sonra her sual sahibi arkadaşın beşer da
kika konuşma hakkı vardır. 

Sualleri okuyoruz, efendim : 

3 . I I . 1958 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Maarif Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyla rica 
ederim. 

Sivas Mebusu 
Turhan Feyzioğlu 

Vekâlet emrine alınmış olan Esas Teşkilât 
Hukuku Profesörü Dr. Hüseyin Naili Kübalı 
hakkında 6435 sayılı Kanunun ikinci maddesi 
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gereğince istanbul Üniversitesi Senatosunun 
verdiği mütalâaname nedir? 

REİS — Osman Canatan buradalar mı?. (Bu
rada sesleri) Suali okuyoruz : 

3 . I I . 1958 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorunun Maarif Vekili tarafından 

•sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim.. Kırşehir Mebusu 

Osman Canatan 

İstanbul Üniversitesi Teşkilâtı Esasiye Hu
kuku Profesörü Dr. Hüseyin Naili Kubalı'mn 
Meclis İçtüzüğünde yapılan tadilât vesilesiyle 
gazetelerde intişar eden demecinin Vekâlet em
rine alınmasını icabettirecek mahiyette bulun
madığına dair İstanbul Üniversitesi Senatosun
ca alman karara rağmen Vekâlet emrine alın
masını haklı gösterecek sebep nedir? 

REİS — Fethi Çelikbaş buradalar mı?. (Bu-. 
rada, sesleri) Suali okuyoruz : 

4 . I I . 1958 
T. B. M. M. Sayın Reisliğine 

Aşağıdaki sualimin Sayın Maarif Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş 

13 Haziran 1946 tarih ve 4936 sayılı Üniver
siteler Kanununun halen yürürlükte bulunan 3 
neü maddesinin öğretim üyelerine yüklediği 

«Türk toplumunun 'genel seviyesini yüksel
tici bilim verilerini sözle ve yazı ile halka yay
mak» 

Vazifesinin, vekâlet emrine alınmak müeyyi
desi altında, ancak bir defaya mahsus olmak 
üzere mi yerine getirilebileceği kanatini taşı
yorsunuz ? 

REİS — Faruk Ayanoğlu buradalar mı 
efendim?.. (Burada sesleri) Suali okuyoruz. 

10 . I I . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki hususun Sayın Başvekil Adnan 

Menderes tarafından şifahi olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerini arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tokad Mebusu 

Dr. Faruk Ayanoğlu 

.1958 C : 1 
| Prof. H. Nail Kubalı'mn vekâlet emrine alın

ması hasebiyle 318 Hukuk Fakültesi talebesi ta
rafından Maarif Vekiline tel çekildiği doğru 
mudur, bu telin çekilip çekilmediği hususu tab-
kik edilmiş midir, telin çekildiği doğru ise tale
beler tarafından çekilmediğini ilân etme lüzumu 
neden duyulmuştur? 

REİS — Buyurunuz, Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşların suallerine 
sırası ile arzı cevapta bulunuyorum : 

Önce Turhan Feyzioğlu arkadaşımızın suali
ne cevabım şudur : Profesör Hüseyin Nailî Ku
balı'mn vekâlet emrine alınmasının düşünül
düğünden bahisle İstanbul Üniversitesine ya
zılan yazıya gelen mütalâada, (Hüseyin Na
ilî Kubalı'mn tetkik mevzuu olan yazıla
rının siyasi olmadığı, Üniversite Kanununun 
üçüncü maddesinin (E) bendinin mesağ ver
diği yayınlarda bulunduğu, Hüseyin Nailî 
Kubalı'mn bu yazıdan maksadının da si
yasi olmayıp bu şekilde Türk toplumunun fik
rî ve ilmî seviyesini yükseltmeye matuf bulun
duğu) ifade olunmuştur. Binaenaleyh 21 aza
dan mürekkep Üniversite Senatosunun ittifak
la verdiği bu mütalâanamesinden sonra anlaşıl
mıştır ki, Kubalı'mn yazısı siyasi mahiyette de
ğildir. Vekâlet bu yazı ile kendisini mukayyet 
saymamıştır. 

Muhterem Osman Canatan Beyefendi arka
daşımızın sualine cevap olarak diyeceğim ki ; 
Senatonun mütalâası vekâlet noktai nazarına 
göre, vekâletin bu yazı ile, bu mütalâa ile 
kendisini mukayyet sayması gibi bir neticeye 
varmadığından, yazılan yazı ve beyan ise Üni
versiteler Kanununun 46 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının menettiği ahvalden bulunmakla Hü
seyin Nailî Kübalı arkadaşımız vekâlet emrine 
alınmıştır. 

Fethi Çelikbaş arkadaşımızın sualine arzı 
cevap ediyorum : 

Vekâlet emri müessesesi 6 aylık bir müd
detle mukayyettir. Vekâlet emrine alman Dev
let memuru veya profesör bu 6 ay zarfında ya 
vazifesine iade olunur, (bir tedbiri ihtiyatidir, 
bu tedbiri ihtiyati bir müddet devam ettirilir, 
kâfi görülürse vazifesine iade edilir.) veyahut 
da bir başka vazife teklif olunur, bu teklif 

I olunan başka vazifeyi kabul etmediği yeyahut 

170 
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6 aylık müddetin hitamında vazifesine iade 
olunmadığı veya yeni bir vazife teklif olunma
dığı takdirde emekliye sevk edilme muamelesi 
icra kılınır. Vekâlet emri müessesesi bir defa
ya mahsus olmak üzere vekâlet emrine alınma
sını istilzam eden ef'alin zuhuru ile tekevvün 
edebilir. Kanaatimiz budur. 

Faruk Ayanoğlu arkadaşımızın sualine arzı 
cevapta bulunuyorum : 

Hüseyin Nailî Kübalı arkadaşımızın vekâ
let emrine alınması üzerine, Ayanoğlu arka
daşımızın da bildiği gibi, (Üniversiteliler) im
zası ile bir telgraf çekildi. Bu, ertesi gün de gaze
telerde, 318 üniversite öğrencisinin mevzuubahis 
telgrafı çektiğinden bahsedilince meselenin ma
hiyeti tahkik edilmiş ve yapılan bu tahkikte, 
318 imza ile çekildiği bildirilen bu telgrafın 
hiç de 318 imza ile çekilmediği ve (Üniversite
liler) imzası altında postahaneye tevdi edildik
ten sonra bunun . bilâhara 318 öğrenciye mal 
olunduğu anlaşılmış ve bu suretle telgrafın aslı 
ve Vekâlete gelen sureti üzerinde tetkikat ya
pılarak, 318 imza ile üniversiteli gençlere izafe 
edilen bu telgrafın sadece (Üniversiteliler) kay-
diyle çekildiği ve böyle, telgrafhaneye veri
len telgrafın aslında 318 imza mevcudolmadı-
ğı tesbit edilmiş ve mesele de bu şekilde tavzih 
ve kısmen de tekzibedilmiştir. 

Şimdilik cevabım ve mâruzâtım bu kadardır. 

REİS — Turhan Peyzioğlu. 
Yalnız sual sahibi arkadaşlarımızın müdde

te riayet etmelerini bilhassa rica ederim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlar, İstanbul Üniversitesi Senatosu
nun Profesör Hüseyin Nailî Kübalı hakkında 
verdiği mütalâaya dair Saym Maarif Vekilinin 
izahatını hep beraber dinledik. Bu izahat zabıt
lara geçti. Türk millî efkârına maloldu. Bu Se
nato mütalâası», kanaatimizce gerek Profesör 
Htteeyin Nailî Kübalı için, gerekse müttefikan 
bu kararı vermiş olan İstanbul Üniversitesi 
Senatosu için bir iftihar kaynağıdır. Millî fikir 
tarihimizde övünülecek bir vesika olarak yer al
mıştır. 

Aziz ve muhterem arkadaşlar, Saym Maarif 
Vekili, 21 profesörün imzası ile, müttefikan ve
rildiğini ifade ettiği bu mütalâaya rağmen, ken
dilerinin, Profesör Hüseyin Nailî Kübalı'nm 
yazı ve beyanını başka türlü kıymetlendirmeye 
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! yetkili olduklarını ve 6435 sayılı Kanunun ken

dilerine böyle bir yetki verdiğini ifade ettiler. 
Muhterem arkadaşlar, 6435 sayılı Kanunda 

öğretim üyelerinin siyasi yayın veya beyanda 
bulunamıyacağına dair bir hüküm mevcut de
ğildir. Üniversite öğretim üyelerinin siyasi ya
yın ve beyanları ile ilgili hüküm, hepinizin 
malûmu olduğu üzere, Büyük Meclis tarafın
dan 1953 senesinde Üniversiteler Kanununda 
yapılan tâdille 46 ncı maddenin D bendinde yer 
almış bulunmaktadır. Sözü geçen D bendine Bü
yük Meclisin ne mâna verdiğini ve ne maksatla 
tadili yaptığımı daha iyi tebarüz ettirmek için, 
müsaade ederseniz, o zaman tasarıyı müdafaa 
eden muhterem meslekdaşım Rıfkı Salim Bur
çak 'm izahatından bir parça okuyayım: 

O devrin Maarif Vekili Sayın Burçak, şöyle 
diyordu: «Üniversiteler Kanununun 3 ncü mad
desinin E bendi, profesörlere Türk toplumunun 
genel seviyesini yükseltecek bilim verilerini söz 
ve yazı ile halka yaymak vazifesini vermiştir. 

Bir profesörün faaliyeti sadece üniversite 
duvarları arasında kalmamalıdır. Her hoca ken
di ihtisası dâhlindeki meseleler hakkında halk 
efkârını fırsat düştükçe tenvir etmelidir. Bu 
aydınlatmanın her türlü ihtisas sahalarında ya
pılması caizdir. Hattâ elzemdir. Bir tıp profe
sörü, bir veteriner profesör, bir yüksek mimar 
profesör nasıl kendi ihtisas sahalarında halka 
faydalı olabilirlerse, bir hukuk profesörü de 
günün mevzularını teşkil eden siyasi meseleler 
- dikkat buyurulsun, Maarif Vekili açıkça söylü
yor : Siyasi meseleler - üzerinde dahi fikir serde-
debilir. 

Fıkraya eklediğimiz fiil ve hareketlerde bu
lunan profesörler hakkında karar almak yetkisi 
doğrudan doğruya üniversite organlarının tak. 
dirine bırakılmıştır. Siyasi yayınlarda ve beyan
larda bulunanları cezalandırmak üniversitenin 
yetkileri arasındadır. Senatonun takdirine ter
kedilmiştir. Bunların bir suç teşkil edip etmedi
ğini bizzat Senato takdir edecektir» 

Siyasi mahiyette de olsa, ilmî ölçülere giren 
tenkidî yazıların, mütalâa ve beyanların yasak 
edilmesi bahis konusu olmadığı, gerekçede de 
belirtilmiştir. 

Yine zamanın Maarif Vekili, 1953 deki tadil 
münasebetiyle diyordu ki; «Karar yetkisi Senato
nun olduğu ve hükümetin hiçbir yetkisi bahis 
mevzuu bulunmadığına göre, hükümetin muhta-
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riyeti zedelediği yolundaki iddia külliyen esas
sızdır.» 

REİS — Vaktiniz dolmak üzere efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, 6435 sayılı Kanuna gelince; 
bu kanunun esbabı mucibesinden, encümen ra
porlarından, batta teklif sahibi Pertev Arat'in 
bu kürsüde verdiği izahlardan anlaşılacağı üze
re, güttüğü maksat şu idi : Âtıl, çalışmayan, 
tembel, işe yaramaz, bürokrasi çarkını işlemez 
hale ıgetiren Devlet memurlarının tasfiyesi!.. 

Siyasi yayın vfc beyanlarda bulunanlarla il
gili hüküm, 4936 sayılı Kanunun 46 ncı madde
sidir, 6435 sayılı Kanun değildir. Siyasi yayın 
ve beyanların ilmî olup olmadığını bir Maarif 
Vekilinin takdirine bırakmak doğru mudur? 
'Bir anayasa hukuku meselesinde kanaatini söy-
liyen ihtisas adamına, belki veteriner, belki 
mühendis bir Maarif Vekili nasıl olur da «Ha
yır efendim, bu sözünüz ilmî değildir» der!.. Na
sıl olur da, 1953 te Hükümet adına bizzat Maa
rif Vekilinin verdiği izahlar karşısında bugün 
başka bir Maarif Vekili çıkar, «yazı ve beyan
ların siyasi mi, ilmî mi olduğunu takdir yetkisi, 
Üniversiteler Kanununun 46 neı maddesinin 
(D) bendi mucibince Senatoya d-eğil Maarif Ve
kiline verilmiştir» der. 

•Muhterem arkadaşlar, işitiyoruz ki, Sayın 
Profesör Kübalı vazifesine iade edilecekmiş. 
Hattâ, Hukuk Fakültesi Dekanı, bu iadenin ya
rın, '5 Nisanda yapılacağını bildirmiş bulunuyor. 
Gerek iktidarı, gerek bütün memleketi üzen bir 
hâdise bu şekilde tamir edilir, çok kıymetli bir 
ilim adamı lâyık olduğu kürsüsüne dönerse, hiç 
Şüpbesiz buna muhalifi, muvafıkı ve tarafsızı ile 
bütün millet sevinecektir. (Böyle bir kararın ya
ratacağı huzur hepimizin olacak, memleketin 
olacaktır. Bunun tahakkuk etmesine el birliği 
ile çalışalım. Bu sebepledir ki, mevzuu objektif 
plânda mütalâa etmeye ve iktidarın bu tamir 
gayretine halel getirecek her hangi bir söz söy
lememeye itina etmiş bulunuyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. ((Sağdan, al
kışlar) 

REtS — Osman Canatan. 
OSMAN CANATAN (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Esas Teşkilât Hukuku Profesörü Sa
yın Hüseyin Naili Kübalı'nm, İçtüzük'ün tadili 
dolayısiyle yazdığı bir yazı üzerine açığa alın-
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ması sebebinin açıklanmasına dair sualime, Sa
yın Maarif Vekilinin, salâhiyetinin indî istimali
ni olduğu kadar şahsi görüşlerini muhtevi ce
vabını dinlemiş bulunmaktayız. 

Verilen her hak ve salâhiyetin hudutsuz is
timalinin meşru karşılanması neticesini tevlid-
edecek mahiyetteki icraat ve beyanlarının de
mokratik anlayışa uygunluk derecesini takdir
lerinize arz ederim. 

6435 sayılı Kanunla vekâlet emrine alınmak 
suretiyle vazifeden uzaklaştırma yetkisi, her 
halde, ahlâk], fazileti ve ilmi ile tanınan bir 
profesörün vazifesinden uzaklaştırılmasını te
min maksadına matuf bulunmamaktadır. Bu ga
yeyi istihdaf eden bir kanunun Yüksek Meclis
ten sâdır olacağına asla inanmamaktayım. Ka
nunlara hürmet telâkkisi fertlere göre değişmez. 
Kanunlara her ferdin,, hattâ vekil bile olsa, 
hürmet etmesi lâzımgelir. Aksi takdirde hususi 
yollara sapıldığı kanaatini daima bize verebilir, 
bunu ilham eden bir kanaat doğurur. 

Sayın Maarif Vekili yapmış oldukları be
yanda diyorlar ki; «Vekâlet kendisini mukay
yet saymamıştır.» Arkadaşlar1, kanun huzurun
da kendisini mukayyet saymıyan, Senatonun 
verdiği karara rağmen kendisini bu kararla mu
kayyet görmiyen ve bunu takdir etmiyen vekâ
letin bu takdirine bir mâna verilemez. 

Kanunun kendisini mukayyet saymıyan Sa
yın Maarif Vekilimize 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 46 ncı maddesinin, yine 6185 sayı
lı Kanunla değişik «D» fıkrasını okuyacağım : 

«Üniversite öğretim meslekinden çıkarma : 
üniversite öğretim meslekinde kalmasına yer 

bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir 
suç işliyenlerle, siyasi teşekküllerde fiilî vazife 
alanlar veya üçüncü maddenin (E) bendi hük
münün cevaz vermediği siyasi yayınlarda veya 
beyanlarda bulunanlar üniversite öğretim mes
lekinden çıkarılır. 

Bu gibilerin akâdemik unvanlarını taşıyıp 
taşıyamıyacakları üniversite senatolarında ayrı
ca karar altına alınır.» 

Senatoca karara bağlandıktan sonra, Maa
rif Vekili bu kararı kabul etmezse veya bu ka
rarın uygun olmadığına kanaat getirirse Üni
versitelerarası Kurula bu kararı tevdi etmesi 
icabeder. 48 nci maddede ise Üniversitelerarası 
Kurulun kararının katî olduğu ve hiçbir suret-
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le itirazda Ibulunulamıyacağı mıısarrahtır. Bu 
yolların hiçbirisi Maarif Vekâletince uygulan
mamıştır. Doğrudan doğruya, «Kanaatimiz bu
dur, bu karar bizi bağlıyamaz» diyerek Sayın 
Profesör Hüseyin Naili Kübalı Vekâlet emrine 
alınmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktin müsaadesi 
nispetinde olayın diğer cihetine de temas ede
ceğim : 

Burada da istek ve arzuların hâkim olduğu 
görülür. Üniversitelerin başlıca vazifelerinden 
biri : «yükseltici bilim verilerini sözle ve yazı 
ile halka yaymaktır. Bu vazifesini bilimsel araş
tırmalar yapmak ve yaptırmak vazifesiyle mü
kellef profesörleri ve diğer öğretim üyeleri vası-
tasiyle yerine getirir.» Halkın ilim seviyesini 
yükseltmekle vazifeli ilim otoriteleri ise kendile
rine tevdi edilen bu ödevi lâyikiyle yapabilmeleri 
için, elbette mazinin ışığı altında hali ve istik
baldeki yolu halka göstereceklerdir. Her olayın 
iyi ve kötü taraflarını bilgilerinin süzgecinden 
geçirip inceliyeceklerdir. Kendisine doğruyu hiç
bir tesir altında kalmaksızın anlatacak ve haki
kati gösterecek elemanları bulamıyan cemiyetler 
çökmeye mahkûmdur. 

Bu mevzu içerisinde şayet esas teşkilât hu
kuku profesörü böyle bir konuşma yapmayıp da 
tıp profesörü bu konuşmayı yapmış olsaydı 
elbette günün siyasi hadiseleriyle meşgul olmuş
tur, derdik. Yahut Teşkilâtı Esasiyenin içtüzükle 
mukayesesi böyle bir çatışma arasında ve o mü
nasebetle olmayıp da lâalettâyin zamanda olsaydı 
siyasi bir konuşma olurdu. Sayın profesör maddi 
duygu ve korkuların üzerine çıkarak ilmî vazi
fesini yaptığı için millet nazarında en kıymetli 
mevkiini almış ve millet kendisine lâyik olduğu 
şeref payını ayırmıştır. 

RElS — Tamam, efendim. 
Fethi Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Vekil Bey sualime- vermiş olduğu ce
vapta evvaiâ vekâlet emrine alma müessesesinin 
hukuki mahiyetini tesbit etti ve ikinci kısmında
ki benim sualimin asıl maksadı o dur bir öğretim 
üyesinin kendi telâkkilerine göre dahi olsa, vekâ
let emrine alınmayı mucib fiilleri alacak olursa 
altı ay sonra vazifesine iade edilse dahi yine 
aynı şekilde hareketlerde bulunur ve fikirler 
İleri sürerse tekrar vekâlet emrine alınır, dediler. 

MAARİF VEKİLİ CELAL YARDIMCI (Ağ
rı) — Başka bir hareketle, aynı değil. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Öyle diye
lim. Şimdi burada Yüksek Heyetinizin üzerinde 
durması lâzımgelen cihet, vekâletin keyfiliği ve 
vekâletin bu tasarrufunu kullanırken ne dereceye 
kadar hukuk anlayışı içinde bulunduğudur. Bu 
türlü keyfiliklere imkân ve müsaade verdiğimiz 
takdirde bunların ne ölçülerde tekerrür edebile
ceğinin mevzuu üzerinde dikkatinizi çekmek is
tiyorum. 

Senato karar veriyor. Yirmi bir kişi ittifak 
halinde, Profesör Kübalı kanunun kendisine 
tahmil ettiği bir vazifeyi yapmıştır, diyorlar. 
Vekil Bey kendisini bu mütalâa ile mukayyet 
addetmiyebilir. Ama, bir tarafta kanunun müza
keresi esnasında mesul vekilin beyanına bağlı 
kalmak, beri taraftan da hiç olmazsa moralman 
bilâhara kendileriyle karşı kargıya gelip Hükü
metin bâzı görüşlerini muhtariyet içinde telkin 
edebilmek için lüzumlu mânevi otoriteyi muha
faza edebilmek bakımlarından yirmi bir kişinin 
noktai nazarına, mütalâasına bir dereceye ka
dar iltifat etmek lâzımgelmez mi idi? Halbuki 
Vekil böyle hareket etmiyor, bir şimşek süra
tiyle Senatonun mütalâası Vekâlete intikal eder 
etmez, zabıtlar dahi tetkik edilmeden, kanuni 
müzakereleri tetkik edilmeden muameleye ko
yuluyor ve Kübalı'yi vekâlet emrine alıyor. Ve
kil üniversitelerin başı olmak ve üniversiteler
arası kurula başkanlık etmek münasebetiyle bu 
meseleyi kurula getirip konuşmak imkânına sa
hipken bunu yapmıyor, ve yıldırım süratiyle bir 
öğretim üyesini vekâlet emrine alıyor. Altı ay 
içinde vazifeye iade edilse dahi Vekil Bey bu 
hareket tarzı ile öğretim üyelerine karşı tabiî 
her birinin kendi medeni ölçüleri içinde bir göz 
dağı vermeyi arzuluyor. 

Buhareketin gerçek ifadesi budur. Siz; iste
diğiniz kadar hayır deyiniz, istediğiniz kadar 
görmemezlikten geliniz bu hareketin düpedüz 
açık mânası budur arkadaşlar. Eğer üniversite 
için yaptığınız masrafın karşılığını almak isti
yorsanız, eğer üniversitelerden lâyikiyle istifa
de etmek kararında iseniz bu çeşit keyfî tasar
rufları kökünden kurutmıya mecburuz. Bunu 
ben, bir Kübalı meselesi telâkki etmiyorum. Çün
kü, Hüseyin Naili Kübalı arkadaşımızı şahsan 
tanırım, Vekil Bey de tanıyorlar, doğru bildiği 
fikirleri savunmaktan asla geri kalacak bir a,f» 

- 1 7 3 -



mr 
t : 55 4.4 

kadaş değildir. Öğretim üyelerinden niçin feda
kârlık hattâ fedailik bekliydim. Vekil Bey 6 ay 
sonra bir başka hâdiseden, yeni bir beyandan, 
aynı mevzudan değil tabiî, yeni bir beyandan 
dolayı vekâlet emrine alacaktır. Ve siz bıı mü
esseselere üniversite diyeceksiniz. Hayır arka
daşlar, bunlara üniversiteler denmez... Genç ar
kadaşlarıma hitabediyorum. Bu memlekette ilmi 
otoritesiyle tanınan Sıddık Sami Beyin kanun 
hazırlanırken verdiği bir raporu vardır. Totali
ter rejimler bir yana bırakılmış, diğer memle
ketlerin üniversiteleri incelenmiş, biz de memle
kette üniversitelerin muhtariyete kavuşturul
ması mücadeleleri yaparken niçin başka memle
ketlerin vaziyetiyle alâkalanmıyoruz. Maarif 
vekillerinin kendi keyfî anlayışları içinde tasar
ruflarda bulunmaları sizin murakabenizi tesirsiz 
hale getirir. Vekilin tasarrufu tamamen keyfî
dir. 

REİS — Bir dakikanız kalmıştır. 
FBTHt ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sözleri

me son verirken bu keyfiliğe son verilmesi için 
mevzuun hassasiyetinize lâyık olduğunu bilhas
sa belirtmek isterim. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Faruk Ayanoğlu. 
FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Muhte

rem arkadaşlarım; Cumhuriyet Gazetesinde, 
«tç Tüzükle basın hürriyeti tahdidedilebilir 
mi?» şeklindeki suale; «Edilemez, zira îç Tü
zük kanun değildir, karar mahiyetindedir. Ka
rarlar Anayasa ve kanunların tanıdığı hakları 
ortadan kaldıramaz.» şeklinde beyanda bulunan 
İstanbul Üniversitesi Anayasa Profesörü Hüse
yin Naili Kübalı'i? in bu beyanının siyasi mahi
yet taşıyıp taşımadığı hususunda Maarif Vekili 
Celâl Yardımcı tarafından istanbul Üniversi
tesi Senatosuna fikir sorulmuştu. Senato işi bir 
ilim heyetine havale etti ve ilim heyeti tara
fından, Vekil Beyin biraz evvel beyan ettiği şe
kilde, tamamen ilmî mahiyette olduğu ve siya
si mahiyet taşımadığı bildirildi. Buna rağmen, 
Hüseyin Naili Kubalı'nın vekâlet emrine alın
ması memlekette büyük bir infial uyandırmış 
bulunmakta idi. Bu infial ve haksız- muameleye 
kendilerinden ders ve ilim almış üniversite ta
lebeleri de elbette iştirak etmiş bulunmaktadır. 
Bu haksız tasarruf karşısında Hukuk Fakülte
si talebeleri 3 Şubat günü toplanarak araların
da 318 imza topluyorlar ve bir telgraf çekiyor
lar. Bu telgrafın metni şudur: | 
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«Sayın Celâl Yardımcı 

Maarif Vekili 
Ankara 

Kıymetli hocamız Kubalı'yı vekâlet emrine 
almanızdan dolayı sonsuz teessür içindeyiz. On-

, dan f eyz almış kimseler olarak aynı ideal uğ
runda daima mücadele edeceğimizden zerre ka
dar şüpheniz olmasın. Fakültemizden ancak Hü
seyin Naili Kübalı gibi medeni cesaret sahibi 
kimselerin yetiştiğini bildiğiniz kanaatinde idik. 
Aynı fikirleri benimsiyen biz talebeleri de hoca
mızla beraber lütfen vekâlet emrine alınız. Hür
metlerimizle. 

318 üniversiteli» 
(Soldan; isimlerini oku, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; bu talebeler çekecek
leri telgrafın suretini istanbul büyük postane
sine veriyorlar. Alâkalı telgraf memuru burada 
görüldüğü veçhile mührünü basıyor, kelimeleri 
sayıyor, (60 kelime) tarihini ve saatini yazdık
tan sonra 265 sayı ile telgrafı kaydediyor, on
dan sonra telgrafı okuyor. Celâl Yardımcı'ya 
çekildiğini görünce, telgrafı çekemiyeceğini; 
yetkisi dışında olduğunu söylüyor. Bundan son
ra başmemur Galip Beye müracaat ediliyor. 
(Soldan; gürültüler) Galip Bey bu telgrafı çe
kemiyeceğini, ancak gelen talebelerden sadece 
birinin imzasiyle bu telgrafı çekebileceğini, ak
si takdirde kendisinin mesul olacağını, zira giz
li bir emir verildiğini söylüyor. Talebeler ora
dan Karaköy Postanesine gidiyorlar, orada da 
aynı muameleyle karşılışıyorlar. Ondan sonra 
Kadıköy Postanesine gidiyorlar, buradaki Meh
met Bey ismindeki memur, burada gördüğünüz 
şu imzaları tetkik ettikten sonra telgrafı çeki
yor. 

REİS — Bir dakikanız kalmıştır, efendim. 
FARUK AYANOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar; Maarif Vekili Beyefendi, bu 
telgrafın Maarif Vekâleti tarafından tetkik 
edildiğini ve 318 imza olmadığını beyan ettiler. 
Filhakika 318 imzanın olmadığı aşikâr zira tel
graf büyük postane tarafından çekilmemiştir. 
Maarif Vekili, 318 imzalı olarak çekilmediği 
için değil, bu telgrafı çekenlerin bâzılarının 
üniversiteli olmadığını, başkaları tarafından 
kışkırtıldığmı, politikacılar tarafından istismar 
edildiğini beyan buyurdular. Vekil Beyefendi 
bu beyanlariyle bizi tekzip değil, teyidetmiş 
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bulunuyorlar, anlayışına teşekkür ederim. (Sol
dan; gürültüler) 

BEÎS — Müddetiniz bitti, efendim. 
Maarif Vekili. 
MAABÎF VEKlLl CELÂL YAEDIMCI 

(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlarım; huzu
runuzda vereceğim tafsilât, bu meselede Hükü
metin, Sayın Çelikbaş arkadaşımızın dediği gi
bi keyfî mi; Osman Canatan arkadaşımızın de
diği gibi indî mi, yoksa hakkaniyete, adalete, 
kanuna ve nefsi muhasebeye, uzun bir tetkik ve 
tahlile dayanarak, uzun bir tetebbudan sonra mı 
bir karar ittihaz edilmiş olduğunu göreceksiniz. 
Yalnız lütfediniz, sabırla dinleyiniz. Kelimelerin 
arkasını beklemeden, cümle bitmeden telâşlan
mamanızı istirham edeceğim. 

Arkadaşlar, Profesör Kübalı hakkında itti
haz olunan bir karan Meclis kürsüsüne getirdik
lerinden dolayı soru sahiplerine minnettar ve 
müteşekkirim. (Soldan, bravo, sesleri.) 

Çünkü bu karar münasebetiyle muhalif par
tilerin kopardıkları fırtınalar, bâzı muhalif 
matbuattan yaptıkları hücumlar hepinizin ma
lûmudur. Liderler demiyeyim ama, muhalefete 
mensup sözcülerin kaleminden çıkan ve bir nevi 
beyanname mahiyetinde olan makalelerle bu işe 
nasıl hücum edildiği aşikârdır. Hattâ bu karar
ların karşılığını ilân ve ispat sadedinde şahsı
mı istihdaf ederek tatbikatı tâ avukatlığım za
manında başlıyan, semtine dahi yanaşmadığım 
bir dâvayı, bir profesörün öldürülmesi dâvasını 
güya canü gönülden tekabbül ederek o günden 
beri üniversite ile aramın ne derece açıldığı, uy
durma neşriyatı hafızalarda tazeliğini muhafaza 
etse gerektir. (Soldan, bravo, sesleri) Bu hâdise 
öylesine istismar edildi ki, üniversiteyi Hükü
metin aleyhine tahrik, Hükümetin üniversiteye 
düşman olduğu hattâ üniversitede seri halinde 
istifalar vukua gelmekte bulunduğu yolunda he
yecanlı haberler yaymaya kadar gidildi, arka
daşlar. Biz bütün bunlara karşı susmayı ter
cih ettik ve «biz sadece kanuni salâhiyetimizi 
kullandık» demekle iktifa ettik. Çünkü kanaati
miz odur ki, Hükümetin temkini, vakarı, azmi, 
hukuki inancı ve basireti bu hücumlara aynı si
lâhlarla, aynı sahalarda cevap vermeye mesağ 
vermez. (Soldan, bravo, sesleri) 

Biz şuna inanıyoruz ki, bu üniversite karar
larının muhasebe sahnesi ve yeri Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. Onun için biz metanetle 
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ve itidalle bekledik. Allah bugünü bize göster
di, şimdi huzurunuzdayız. (Soldan, alkışlar) 

Hakikaten soru sahiplerine minnettar ve mü
teşekkirim. Muhalefet duygusiyle bir tezi orta
ya atmaları neticesinde müdafaayı kazanmak 
maksadiyle belki vicahen noktai nazarlarından 
caymıyabilirler, belki bu kararı tasvibetmiyebi-
lirler. Fakat mâruzâtımın nihayetinde mutlaka 
ve mutlaka, soru sahipleri dâhil, bugüne kadar 
bu tarizi yapanlar da dâhil, vicdanların bir kö
şesinde bu karar için; «objektif olarak, vicdani 
bir kanaatle ve hukuki esaslara dayanılarak ve
rilmiş bir karardır» diyeceklerinden eminim. 
(Soldan, bravo sesleri, sağdan gülüşmeler) Ne
den? 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Neden? 
MAARİF VEKlLl CELÂL YARDIMCI (De

vamla) — Neden Çelikbaş? Çünkü bu tenkidler 
hiçbir hakikata, hiçbir tetkik ve tetebbua istinad-
etmiyordu. Bu itibarla evvelâ şunu söyliyeyim 
ki, hücum, tenkid, tariz, ne olursa olsun Hükü
metle üniversite arasında hiçbir mesele yoktur. 
Meselelerimiz, Hükümetle üniversite arasına gir
mek istiyenlerledir. (Soldan : Bravo sesleri, al
kışlar) Biz, üniversitelerimizin muvaffakiyetini 
ve ilmin inkişafını istiyoruz. Bu uğurda çalıştık 
ve çalışacağız da.. 

NEVZAT ARMAN (Adana) — Reis Bey, 
beş dakika değil mi müddet? (Soldan : Gürül
tüler), («Ağır mı geldi?» sesleri) 

REÎS — Efendim, halen dört arkadaş ko
nuşmuş bulunuyor. Bu itibarla beş dakikadan 
fazla olacağı şüphesizdir. 

Devam ediniz, efendim. 
MAARİF VEKlLl CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) — Üniversitelerimizin inkişaf etti
ğini görmek istiyoruz, ilmin memlekete feyiz 
ve nur saçması, hattâ memleket hudutları dışı
na aşması hasretimizdir. Ama hakkaniyet ve 
adaletten ayrılmamak, kanuna itaat etmek ve 
ettirmek, memleket nizamının bekçiliğini iman
la yapmak da şaşmaz vazifelerimizdir. 

işte Hükümet olarak Hüseyin Naili Kübalı 
hakkındaki icraatımızın mesnedi bu vazife an
layışıdır ve bir kanun hükmünü yerine getir
mek ve kanuna itaat etmek gayesine matuftur. 
(Soldan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar; Hüseyin Naili Kübalı arkadaşı
mız uzun zamandan beri neşriyat ve beyanla-
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riyle Üniversite Kanununun 46 ncı maddesinin 
(D) bendini ihlâl etmeyi itiyadedinmiştir. (Sağ
dan, «A a a a» sesleri) Bekleyin efendim; sab
redin efendim, bakınız ne gelecek arkasından, 

Vekâlet, kendisim vekâlet emrine aldı. Bu
nun hiç kimseyi mağdur etmeyi, rızka mâni ol
mayı ilmin serbestîsine engel olmayı, hiç kim
seyi tehdidetmeyi düşünmeden, kasdetmeden, 
samimiyetle ve kanun hükmünü yerine getirmek 
için bir mesuliyet hissiyle alınmış bir karar ol
duğunu şimdi huzurunuzda ispat edeceğim. 

Arkadaşlar, Üniversiteler Kanununun 3 ncü 
maddesinin E bendi, üniversitelerin Türk top
lumunun genel seviyesini yükseltecek bilim ve
rilerini söz ve yazı ile halka yaymasını kabul 
etmiştir, bunda müttefikiz. Fakat bunu ilmin 
tarafsızlığı içinde yapmak mecburiyetindedir. 
Bir üniversite mensubunun ilmin objektif mu
taları dışında günlük politika meselelerine ve 
hele demagojiye dayanır bir tarzda, karışmaya 
kalkarsa kanunu da, ilmi de karşısında bulur 
arkadaşlar. Evvelâ Üniversiteler Kanununu karşı-
şısmda bulur. Bildiğiniz gibi arkadaşlar - Sa
yın Feyzioğlu kanunu iki safhaya ayıra dur
sun - kanun bu memlekette kanundur. (Sağdan, 
gülüşmeler, alkışlar) Kanuna itaata hepimiz 
mecburuz. 

Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesi öğ
retim üyelerinin siyasi mahiyette beyanat ve 
neşriyatta bulunmalarını menetmektedir. Son
ra, Memurin Kanununun 9 ncu maddesi me
murların siyasi beyanat ve neşriyatta bulunma
sını menetmektedir. 

Kanunun bu iki hükmüne göre siyasi beya
nat ve neşriyatta bulunanlar üniversite mesle
kinden ihraeolunur. Ondan sonra demiştim ki, 
ilmin bizzat kendisi bunu meneder... 

Evvelâ meseleyi üniversiteye arz ettik. An
kara Üniversitesinin 3 . X . 1957 gün ve 515 
sayılı Kararı aynen şöyledir : 

«Üniversite profesörlerinin siyasetle meşgul 
olmaları karşısında üniversite durumunun ay
dınlatılması hususu zaruri görülmüş ve neticede 
üniversite öğretim üyelerinin siyasi teşekküller
de fiilen vazife almamaları ve Üniversiteler Ka
nununun 3 ncü maddesinin E bendi hükmünün 
cevaz vermediği siyasi yayınlarda bulunmama
ları hususuna ittifakla karar verildi.» 

Demek ki, üniversite mensupları, Üniversite
ler Kanununun 3 ncü maddesinin E bendinin 

1968 0 : 1 
mesağ vermediği siyasi beyanlarda bulunmuş
lardır ki, Ankara Üniversitesi Senatosu bu ka
rarı ittihaz etmek mecburiyetinde ve mükellefi
yetinde kalmıştır. 

BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Mücerret 
bir karar mı? Neye müsteniden bu karan ver
miş? 

REİS — Behçet Bey, yook olmaz, efendim, 
siz sual soramazsınız. Sual sahibi değilsiniz. 

MAARİF VEKlLl CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Bu bizim üniversitenin görüşü. 
Dünya üniversiteleri ne demiş acaba? Bunu da 
bilmek mecburiyetindeyiz. Bunu da bileceğiz. 
Bahusus aziz soru sahipleri, muhalefete mensup 
arkadaşlar, şu kürsüye geldikleri zaman evvelâ 
ilme ve tercihan Garp ilmine dayanıyorlar. Him
met buyursunlar da biraz biz de oradan nasibi
mizi alalım, arkadaşlar. Acaba Avrupa ve Ame
rika üniversiteleri nasıl düşünmüş? 

Ordinaryüs Profesör Hirsch - bütçede de 
söylemiştim - Aziz Feyzioğlu'nun feyiz kaynağı 
olmuştur. (Dünya üniversiteleri ve Türkiye'de 
üniversitenin gelişmesi) isimli eserde yer alan 
ve İngiliz ve Amerikan üniversitelerinin muhta
riyeti üzerinde yapmış olduğu tetkiklerde Hirsch 
şöyle diyor : «Profesörün, hürriyeti, meslekinin 
disipliniyle mahduttur. Hoca bu disipline tâbi 
olmıyaeaksa, siyaset yaparsa bu meslekten ayrı
lıp gazeteci veya politikacı olmalıdır.» Bir kıs
mının olduğu gibi. (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar) 

Kembriç Üniversitesi profesörlerinden Ernest 
Baker «Üniversite profesörü ilim için ilim ya
par, kürsüde ilmi siyasete karıştırmaz ve dışar-
da politikanın fevkinde kalmasını bilirse akade
mik hürriyetine dünyanın hiçbir yerinde müda
hale edilemez.» diyor. 

Yine Hirsch Amerika ve Avrupa üniversite
lerinin tarihî inkişafını izah ederken, bir zaman
lar Avrupa ve Amerika'da üniversiteler içine 
politika cereyanlarının girmesi mahzurlarını 
şöyle anlatıyor : 

«Bâzı partilerin talebe ve profesör grupları 
arasına soktukları siyasi tahrikler ve hafiyelik 
sistemi üniversitelerde çok fecî hâdiselerin hu-
dusüne sebebolmuştur.» 

Bu hakikati anlamak için Avrupa'ya, Ameri
ka'ya kadar uzanmaya hiç lüzum yoktur. Hâdi
seler gözümüzün önünde cereyan etmiyor mu? 
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(Soldan, «bravo Yardımcı» sesleri) Görüyorsu
nuz ki, üniversite çatısı altında ilmin siyasete 
karışmasının muhassalası hayır değil, serdir! 

Meselenin geniş şekilde hukuki ve ilmî esas
larını böylece vaz'ettikten sonra şimdi Kııbalı'-
mn yazılarına geleceğim. 

Arkadaşlar, Kübalı arkadaşımızın yazıları
nın günlük politika mahiyetinde bulunduğunu 
ve Üniversiteler Kanununun üçüncü maddesinin 
(E) bendinin mesağ verdiği yayın ve beyanlar
la hiçbir alâkası bulunmadığını arz ve izaha ça
lışacağım. 

Huzurunuzda biraz evvel «Kanunu tatbik 
vazifemdir» demiştim, ihmalinden mesulüm ama 
hiçbir zaman vazife ve salâhiyetim olan kanunu 
gelişigüzel tatbik salâhiyetinde , bulunduğumu 
iddia etmedim ve edemem. Aksine bu kanun 
hükmünün hüsnü suretle, hakkaniyetle ve vic
dan rahatlığı ile tatbik edilmiş olduğunu huzu
runuzda ispat edeceğim. 

Arkadaşlar, Kübalı arkadaşımız hakkında 
alman kararın Senato mütalâasına uygun düş
mediği için isabetsizliğine temas edilmiş ve bu
nun dışında üniversite muhtariyetinin ihlâl edil
diği iddia olunmuştur. Yalnız söz buraya gel
mişken içimden gelen bir görüşü burada açıkla
maktan kendimi menedemiyeceğim : Senatonun 
mütalâası şayanı hürmet görülmüştür. Hükü
metçe bu mütalâadan ne kırgınlık, ne küskün
lük duyulmuştur. (Sağdan, gürültüler) 

Kanaatim odur ki, bu mütalâa ilmî muhtari
yetin, hür fikrin, açık kanaatin bu memlekette 
bütün kemali ile cari ve hâkim bulunduğunun 
en mütekâmil bir örneğidir. (Soldan alkışlar) 
Zira bu memlekette iddia ettikleri gibi, üniver
site muhtariyeti üzerinde bir baskı, tenkidden 
ürkme, ışıktan korkma gibi vehimler hükümran 
olsaydı her şeyden evvel Kübalı hakkında yaptı
ğımız bu işjler ve verdiğimiz karar münasebetiyle 
büyük bir haksızlık içinde olduğumuzdan bahse
dilerek tenkid edilirdik. (Soldan, alkışlar). Eski 
iktidar icraatında ve tatbikatında bulunanlar 
bunu pek iyi bilirler. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar). 

Şimdi arkadaşlar, bu gelen ilk mütalâa değil
dir. Çünkü bendenizin ve benden sonra gelmiş 
Maarif Vekili arkadaşlarımızın zamanında da bu 
nevi mütalâalar başka işlerden dolayı, gelmiştir. 
Bu mütalâaların bir kısmı ile mukayyet kalınmış, 
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bir kısmı varit görülmemiştir. Bunu burada tafsil 
etmeye ve arkadaşlarımızı birer birer ilân ve teş
hir etmeye mahal yoktur. Hepimiz ve hepiniz 
bunu bilmekteyiz. 

Bu sefer gelen mütalâanın da mukayyet ka
lınması icabeden br mütalâa olmadığı neticesine 
varılmış ve bildiğiniz karar ittihaz olunmuştur. 

Şimdi arkadaşlar, bizim Hükümet olarak yal
nız profesörün lehinde gelen mütalâa ve karara 
yüz çevirmekle itham edilmemiz sadece vebaldir. 
Biz leh ve aleyhte diye bir şey tanımıyoruz. 
Kanun muhterem Üniversite hocalarının lehinde 
ise lehinde, aleyhinde ise aleyhinde tatbik edilir. 
Bu kanun hükümleri beyan ve yazı itibariyle Hü
seyin Nailî Kübalı aleyhinde karar almaya bizi 
mecbur kılmıştır. Fakat başka bir öğretim üyesi 
hakkında bu kanunun lehinde tatbik edilmesi 
hususiyle bizi mükellef kıldı : 

Hepinizin bildiği gibi Âdile Ayda Üniversite
ler Kanununun 46 ncı maddesinin (D) fıkrası 
hükümleri dâhilinde üniversiteden ihracedildi 
ve ilmî unvanı, üzerinden alındı. Biz bu kararı, 
vâzıı kanunun maksadına uygun bulmadık, Âdile 
Ayda'nm kürsüsünde kalmasını müdafaa ettik. 

Arkadaşlar, ne yapmıştı Âdile Ayda? (Üni
versiteler Kanunu değiştirilmelidir.) diye bir 
yazı yazmıştı. Bu yazı kendisinin üniversiteden 
atılması ile neticelendi. Filvaki bu yazıda Üni
versitedeki arkadaşlarına târizkâr cümleler vardı, 
fakat 46 ncı maddenin (D) fıkrasının tatbikini 
icabettirecek şeref ve haysiyeti muhil bir suçu 
Âdile Ayda işlemiş değildi. Fakat vazifeden çıka
rılmıştı. Biz onun hakkını müdafaa ettik. 

Bir başka misal : Tarık Artel doçentlik hak
kını kazanmıştı. Şûrayı Devlet kararma ve 
Meclis kararma rağmen vazifeye alınmadı. Hü
kümet olarak bu arkadaşın da hakkını almasını, 
kürsüsüne geçmesini müdafaa ettik. 

Görülüyor ki, kanun kimin lehindeyse lehte, 
kimin aleyhinde ise aleyhte tatbik ediliyor. (Sağ
dan gürültüler) Buradaki arzım kimseye tariz 
değil, sadece bir hakikati hatırlatmadır. 

Arkadaşlarım, şimdi üniversitenin mütalâası
na geliyorum. Sizden nihan hiçbir şey yoktur. 
İzahat istendiği için her şeyi arz edeceğim. Bir 
arkadaşım buraya gelip, mühendis, bir başka 
meslek sahibi, filân gibi bâzı tefrikler yaptı. 
Bendeniz bu tefriki yapmam. Mühendis olsun, 
doktor olsun, sanatkâr olsun herkesin memleket 
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kanunlan ve memleket kültürü hakkında kâfi 
derecedç bilgisi vardır. Binaenaleyh, ben bu 
tefriki yapmadan maruzatta bulunacağım, sorul
duğu için de ayrıca arz etmek mecburiyetindeyim. 

Evvelâ Senatoyu takdim edeyim. Aakadaş-
lar, Senatoyu teşkil eden bu 21 arkadaşımız bir 
Rektör, bir önceki rektör, ordinaryüs profesör 
veya profesörlerden terkekübeder. Rektör arka
daşımız iktisadi coğrafya profesörüdür, önceki 
rektör Orman Fakültesi profesörüdür, üç tane
si Tıp Fakültesi profesörüdür. Üç hukuk profe
sörü, üç Edebiyat Fakültesi profesörü, üç Fen 
Fakültesi profesörü, üç İktisat Fakültesi profe
sörü, iki de Orman Fakültesi profesörü... (Sağ
dan; «Reis Bey, müddet ne oldu?» sesleri) Cüm
lemi bitireyim. Sureti terkibini arz ettiğim is
tanbul Üniversitesinin Muhterem Senatosu hu
lâsa olarak şu mütalâada bulunmaktadır... 

REİS — Vaktiniz bitti efendim, lütfen no
tunuzu alınız. 

Çok rica ederim, vekil için ve mebus için ay
nı ihtimamı, aynı itinayı göstereceğimize emin 
olun. Cümlesini ikmal için 1 - 2 dakika fazla 
konuştu. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Ankara) — 40 da
kika konuştu. 

REİS — Alişiroğlu saatler burada, munsif 
olun canım, nasıl 10 dakika geçti diyebilirsin. 

Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) __ Çok 

muhterem arkadaşlarım; Maarif Vekiline sor
duğum sualde, senatonun mütalâanamesinin 

* okunması istendiği ve mütalâanın mahiyeti de
ğil, mütalâanamenin kendisi .sorulduğu halde 
Sayın Vekil mütalâanameyi özetlemekle iktifa 
etmişlerdir. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Vakit yok. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Kü
balı'ya hücum etmek için vakit var. Ama Sena
tonun mütalâanamesini okumak için vakit yok. 
Reis (Beyin müsamahası ile, Vekil, bizim beşer 
dakikalık konuşma müddetlerimize karşılık ya
rım saat konuştu. Rica ediyorum, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, Senatonun mütalâasına 
tam mânasiyle muttali olması, milletin muttali 
olması için, tekrar kürsüye gelsinler, Reis Bey 
şimdi gösterdikleri müsamahayı yine göstersin
ler, 'burada bu mütalâanameyi aynen okusunlar. 
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Ben şuna kaaniim ki, kendi sözleriyle söyliyeyim, 
Senatonun mütalâasını sonuna kadar dikkatle 
okudukları takdirde kendileri de, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi de, yapılan muamelenin hak
kaniyete uygun olmadığına kanaat getirecek
lerdir. (Sağdan, bravo sesleri) Diyorlar ki, 
«Hüseyin Naili Kübalı, daima iktidarımızı ten-
kidetmeyi itiyat edinmiştir» (Soldan, gürültü
ler, yanlış anlamışsın, öyle söylemedi sesleri) 

Encümende söylediler. Şimdi de dediler ki : 
««Hüseyin Naili Kübalı, siyasetle uğraşmayı iti
yat edinmiştir».. (Soldan, hah şöyle, şimdi doğ
ru oldu sesleri, gürültüler) 

Arkadaşlar, Hüseyin Naili Kübalı <bir tek şe
yi itiyat edinmiştir!. Her devirde hak bellediği 
yolda yürümeyi itiyat edinmiştir!.. 

1949 senesinde serdettiği bir mütalâadan 
dolayı onun hakkında kendi gazetesinde «Er
kek adam» diye başyazı yayınlatmış olan ar
kadaş şimdi sizin saflarınızda, karşımda oturu
yor. (Sağdan, alkışlar) 

Vekil arkadaşımız dediler ki; «Ankara Üni
versitesi Senatosunun 1951 senesinde vermiş 
olduğu karar mucibince, üniversite hocalarının 
siyasetle uğraşmasını menetmek hakkımızdır.» 
Fakat o karar, senatonun kullanacağı yetki 
hakkındadır. Ne karar, ne de o kararı öne sü
rerek çıkarılan 1953 kanunu Vekile yetki ver
mez. Senatoya hak tanır. 

Ayrıca, kendilerine şunu sormak isterim : 
Ankara Üniversitesi Senatosunun vermiş olduğu 
eski bir karan, her üniversite meselesi konu
şulduğunda bir hüccet gibi, şaşmaz bir ilâm 
gibi gelip bu kürsüde okurlar da neden İstan
bul Üniversitesi Senatosunun aynı derecede 
kıymetli olan, üstelik ittifakla verilmiş bir ka
rarını elin tersiyle itiliverecek kıymetsiz bir 
vesika gibi görürler. (Sağdan, alkışlar) Sena
to kararlarına hakikaten bu derece değer ve
riyor ve hürmet ediyorlarsa, bahis mevzuu se
nato kararını aldıktan sonra, bir iki gün olsun 
üzerinde düşünüp inceleme yapmadan, neden 
mütalâa ellerine ulaşır ulaşmaz derhal karar 
vermişlerdir? Daha doğrusu, önceden verilmiş 
kararı ilân etmişlerdir. 

REİS — İki dakikanız kaldı. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) ~~ Ar

kadaşlar, Vekil Bey Profesör Hirsch'ten de 
bahsettiler. Daha evvel de arz etmiştim. Pro
fesör Hirsch bir diktatörlük idaresinin kendi-
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sini kürsüsünden koparmasından sonra memle
ketimize sığmmış ve bütün ömrünce üniversite 
hürriyetinin ve muhtariyetinin müdafaasını 
yapmış olan bir insandır. Profesör Hirsch'in, 
Maarif Vekilinin ve siyasi kuvvetlerin üniversi
te hocalarının kariyerine ve meslekî kaderine 
yapacakları müdahalelerin ilim ve fikir hürri
yetini kökünden yıkacağına dair pek sarih be
yanları vardır. Hattâ diktatörlüğün çökmesiyle 
vatanına ve kürsüsüne yeniden döndükten son
ra üniversite hakkında yazdığı son kitabını da 
kendilerine takdim edebilirim. Hattâ son za
manlarda Türkiye'de üniversiteye reva görülen 
muameleler dolayısiyle gönderdiği mütalâları-
nı da takdim edeyim. Profesör Hirch bu mev
zuda nasıl düşünüyor, görsünler. 

Avrupa ve Amerika'da da Kübalı gibi ya
zan hocalar ceza görür, dediler. 

Arkadaşlar; Avrupa'da, Amerika Birleşik 
Devletlerinde, bütün hür memleketlerde Hüseyin 
Naili Kübalı'nm yazdığı yazıya benzer, onunla 
kıyas edilemiyecek kadar siyasi polemik mahi
yeti taşıyan; iç ve dış politikayı değil, harb 
politikasını bile korkusuzca tenkid eden yazıları 
profesörler her gün yazıyor. Süveyş harekâtı 
sebebiyle kendi başvekiline emperyalist başvekil 
diye hitabeden tümen tümen profesör, 214 im
za' ile «atom denemelerini durdurun» diye ted-
gıaf çeken profesörler ceza görmemişlerdir. Her 
hangi bir muameleye mâruz kalmamışlardır. 
Hakikatle ilgisi olmıyan mukayeseleri bir tara
fa bırakalım arkadaşlar. 

Biz, Türk milleti olarak, vatanın dışa karşı 
müdafaası bahsinde, profesörü ile, işçisi ile yek-
vücut bir kütle oluruz. İktidar, muhalefet de
mez, harici tehlikeye karşı aynı vatan duygusu 
ile hareket etmeyi biliriz.. Ama lütfetsinler bir 
anayasa profesörü,, Anayasa mevzuunda konu
şur ve en tabiî vazifesini yaparken, bunu bile 
çizmeden yukarı çıkmak diye tavsif etmesinler. 

REİS — Saat biraz da geçti, karar alacağım. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Fik

rimi bir cümle ile tamamlamaya müsaade etmez 
misiniz? (Sağdan : «Saat dolmadı» itirazları) 

REİS — Çok rica ederim, sizinki saat de 
bizimki değil mi? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Riya
setin saati muteberdir. Kararınızı hürmetle kar
şılıyoruz. 
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REİS — Efendim, Nizamnamenin 15-3 ncü 

maddesinin ikinci fıkrasının sarahatine nazaran 
haftanın her Cuma günü suallerin cevaplandırıl
ması için âzami bir saattlik bir müsaade verilir. 

İkinci fıkrada (Hilâfına karar verilmedikçe) 
kaydı mevcuttur. Şifahi suallerin cevaplandırıl
ması bir saatlik müddet içinde mümkün olmazsa 
bir saatlik müddet Heyeti Umumiyenin kara-
riyle uzatılabilir. ^Binaenaleyh 4 -arkadaş tara
fından verilen suallerin cevaplandırılmasına 
başladık. Başka bir Cumanızı da işgal etmemek 
için, tensip buyurursanız, Vekil Bey ve sual sa
hibi arkadaşlar kendileri için verilmiş zamana 
âzami itina göstermek kaydiyle, bu 4 sual ikmal 
edilinceye kadar konuşmalarına devam etsinler. 
Bu hususu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Söz Osman Beyin, buyurun efendim. 

OSMAN CANATAN (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar, Seyın Vekilin sözlerinin sami
miyet derecesini ölçmek için size D. P. progra
mının 11 nci maddesini okuyorum: «Devlet me
murlarının iştirak dışında hiçbir siyasi faali 
yette bulunmamaları ve siyasi partilere girme
meleri lüzumuna kaaniiz. Yalnız, yüksek öğretim 
mensupları, mesleklerinin mahiyeti itibariyle, 
bundan müstesnadır.» 

Muhterem arkadaşlar, şu son fıkraya göre 
Demokrat Parti programının 11 nci maddesi 
ile yüksek öğretim mensuplarının bundan, müs
tesna kılınmak suretiyle siyasetle meşgul olabi
lecekleri açıkça kabul etmiş bulunmaktadır. 

Sayın Maarif Vekili Demokrat Parti kurul
duğu ve programı hazırlandığı zaman bunları 
hazırlayanlar arasında bulunmasına gerek, bu
lunsa da şu 11 nci maddenin son fıkrasını keşke 
buraya konmamış olsaydı ve samimiyetine bu
radaki sözleriyle bizleri inandırmış bulunsaydı. 
Maalesef inandıramamıştır. Gayriinsanî oldukla
rına misal vermek suretiyle ispat etmek niye
tindeyim. 

Nihat Reşat Belger Demokrat Parti İstanbul 
İl İdare heyetinde vazife görmekte iken aynı 
zamanda üniversitede profesör olarak görevli' 
idi, ikisini birden yapmakta idi. Demokrat Parti 
11 nci madde mucibince ikisini telif edebiliyordu. 

Eski Maarif Vekili Ahmed özel Bey Demok
rat Partiye fiilen kayıtlı bir âza idi ve bir pro
fesör olarak vazife srörmekte idi. 
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Diğer bir misal vereceğim; Fuzuli'nin 400 

ncü yıl dönümünde Dü ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde bir profesör arkadaş iktidarın 
kalkınma programına alkış tutarken hakkın
da hiçbir tahkikat açılmamış ve Senato'ea bir 
karar verilmek suretiyle muameleye tevessül 
edilmemiştir. 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşlarım, bü
tün bu verdiğim misaller Demokrat Parti, 
yüksek öğretim üyelerinin siyasi hayata atıl
malarını açıkça kabul etmiş ve bunu fiilen tat
bik etmiştir. 

Arkadaşlar, burada sarf edilen sözler ne 
bir şahsın himayesi içindir, ne de başka bir 
gayeye matuftur. Biz burada profesörlere arsa 
temin etmekten ziyade üniversitelere hakiki 
muhtariyetin tanınmasını istemekteyiz, 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) —• Muhterem 

arkadaşlar, evvelâ şekil bakımından parlâ
mento tarihinde emsaline az raslanabilecek 
bir hâdiseyi tesbit etmek istiyorum. Vekilin 
bir tasarrufu dolayısiyle sual açılmış, müza
kereye devam ederken ikinci defa kürsüye 
gelen sayın vekil birinci şifahi mütalâasına 
ilâveten yazılı beyanda bulunmuştur .Bu hâ
dise şimdiye kadar emsaline raslanmıyan bir 
hâdisedir. (Sağdan, alkışlar) Müzakereye gir
dikten sonra bizim ne diyeceğimizi nereden 
keşfetmişler ki, hazırlanıp çıkıyorlar. (Sağdan, 
alkışlar) Tecrübe sahibi bir arkadaşım bu yo
la girmiş olması dahi farkında olmadan ta
sarrufundaki haksızlığı fiilen kabul etmiş ol
ması demektir. Müzakereler Öyle bir mecraya 
sokulmak isteniyor ki; Demokrat Partililer bir 
tesanüt havası içinde davransınlar. Vekil bey
den rica ediyorum, üniversite muhtariyetini 
alâkadar eden bir tasarruf konuşulurken bu 
kabîl düşünce ve endişeleri bir köşeye bıraka
lım, Arkadaşlar demin de size altı ay sonra 
iş başına gelecek bir öğretim üyesinin bu çe
şit hareketi yani ilmen beyanda bulunmasına 
kanunen mezun olduğu bir hâdise dolayısiyle 
bu keyfî tatbikat içinde yine vekâlet emrine 
alma tehdidine mâruz bulunduğunu söylemiş
tim. Vekil bey meselenin bu kısmına hiç cevap 
vermiyorlar. Vekil bey sizin vicdanlarınıza hi-
tabediyorum dedi. Ben de karşımda Demokrat 
Partili arkadaşlar da dâhil olmak üzere, bütün 
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Türk vantandaşlarınin vicdanlarının muhasebe
sine hitabederek hüküm vermeleri ricasiyle 
konuşuyorum. 

Şimdi arkadaşlar karar o kadar keyfîdir 
ki, Vekil Beyin sözleri arasında kaçırdığı bir
kaç cümle ile de bunu tesbit mümkündür. Mütalâa 
Senatodan muayyen bir fiil dolayısiyle alınır. 
Profesör Kübalı'nm beyanı şudur, buna göre 
malûmatınız nedir diye soruyor. Vekâletin
de sadece bunu tetkik ederek karar vermesi 
lâzımdır. Halbuki Vekil Beyin kendi beyanın
dan anlıyoruz ki, böyle hareket etmemiştir. 
Vekil Bey Hüseyin Naili Kübalı bu çeşit be
yanlarda itiyat sahibidir diyor. Şu halde Hü
seyin Naili Kübalı her ahval ve hareketi do
layısiyle yalnız bu beyanla değil, Vekâletçe 
takibedilmiş bir insandır. Bakınız bu nasıl 
meydana çıkıyor. 

Vekil Bey Kubalı'nm sadece muayyen bir 
beyanı neticesi karar almıyor. Esasen karar ve
rilmiş. Çünkü; ifadesiyle bu sabit, Kübalı itiyat 
sahibidir. Senatonun mütalâası lehte olsun, 
aleyhte olsun bunun ehemmiyeti yok. Hattâ 
bu bir formalite icabından başka bir şey değil
dir. Esasen Kubalı'nm muayyen olan beyanı 
değil şahsı istihdaf edildiği için karar alınmış 
bile. Tabiî Vekil Bey açıkça böyle demiyor ama 
itiyadetmiştir, demesi kâfi bir delildir. 

Şimdi arkadaşlar; ikinci bir mesele de şu
dur: Vekil mütalâaların ilmin objektiviteliği 
içerisinde kalması lüzumuna işaret ediyor. 21 
profesörün süzgecinden geçmiş, bu beyanat il
mi objektiflik içinde görülmüş. Fakat sabah 
akşam hayatı politikanın dağdaasmda geçen bir 
insan ise bu yazı ilmî değildir, siyasidir, diyor. 
Bunların hangisi objektiftir, hangisi bitaraftır, 
hangisi ilmîdir? Bunun mukayesesini takdirleri
nize bırakıyorum. (Sağdan; alkışlar) 

Bunun muhasebesini kendi vicdanlarınızda 
yapınız. 

Arkadaşım Garp memleketlerinden, Profe
sör Hirş'ten bahsettiler. Hirş'in bâzı sözlerini 
naklettiler. Profesör Hirş bu müzakerelere şa-
hidolmuş olsaydı eminim ki, çok üzülürdü. Zi
ra bir profesör sözlerinin başka mânada anla
şılmasına üzülür. 

Şimdi bakınız İngiltere'de tatbikat nasıldır. 
Profesör Boveriç İkinci Dünya Harbinden son
ra bir içtimai emniyet plânı hazırlamakla vazi
felendiriliyor. Mesul Bakan Profesör Boveriç'e 
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şöyle yazıyor: Heyetinizde memurlar da bulun
maktadır; bunların bakanlıklarının takibettik-
leri siyasete zıt mütalâaları olacaktır, memur
ların hukuku âmme bakımından bu mütalâa
ları s>erd etmeleri doğru değildir, bunun mesuli
yetini siz üzerinize alınız.» Profesör Boveriç 
tabiî kabul ediyoruz. Bakınız arkadaşlar; İn
giltere'de profesörü diğer memurlardan nasıl 
ayırdediyorlar. Beyanları vekilin yaptığı şekil
de okumak kolay, bir cümlesini kesersiniz, bir 
cümlesini atarsınız bambaşka bir şey meydana 
çıkar. Bunları bir tarafa bırakalım arkadaşlar. 
Kabul etmek lâzımdır ki; Vekil Beyefendi beş 
dakika içinde bu tasarrufun her cephesini tah
lil etmeye imkânı yoktur. Keyfîlik içinde kal
mıştır. Bizler onu mahkûm edelim, etmiyelim, 
amma Türk efkârı umumiyesi kendisini mah
kûm etmiştir, arkadaşlar. (Sağdan; alkışlar) 

BEÎS — Faruk Ayauoğlu. 
FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlarım; Maarif Vekili Sayın Celâl Yar
dımcı kanun bu memlekette kanundur. Kanuna 
hepimizin itaat etmesi vazifemizdir buyurdular. 
Kendilerinin bu cümleleri ile tamamen mutaba
kat halindeyim. Ancak üniversite talebeleri ta
rafından çekilen telgrafın ertesi günü Maarif 
Vekâleti Müsteşarı Sayın Osman Faruk Veri-
mer tarafından; imzasızdır, ve üniversiteliler 
tarafından çekilmemiştir, tahrikçi kimseler ta
rafından çekilmiştir, şekillerde tekzib edildik
ten sonra bu telgrafı çeken talebelerden birkaçı 
İstanbul Savcısı Hieabi Dinç'e şimdi metnini oku
yacağım istidayı vermişler. Ve tekzibin tekzibini 
istemişlerdir. İstanbul müddeiumumisine verilen 
istidanın metni şudur : 

istanbul C. Müddeiumumiliğine 
(Profesör Dr. H. Naili Kubalı'nın vekâlet em

rine alınma hâdisesi dolayısiyle üniversiteliler ta
rafından Maarif Vekiline çekilen telgraf hakkın
da gerek Maarif Vekâleti müsteşarı Osman Faruk 
Verimer tarafından gazetelere gönderilen (318) 
hukuk talebesine izafe edilen telgraf imzasız ve 
müretteptir.) başlıklı tekzip ve gerekse Zafer ga
zetesinde (380 talebe namına telgraf çeken şalısın 
partizanca gayretleri), (Anadolu Ajansının notu) 
(Tehlikeli bir pandomima) manşetleri altında in
tişar eden yazılar hakikata uygun bulunmamak
tadır. -

Sayın Maarif Vekili Celâl Yardımcı'ya ceki-
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len telgraf kanaatimizce hukukan muallel olan 
bir tasarrufa karşı infial duyan 318 üniversite
li arkadaşımın imzasını havidir, iddia olunduğu 
gibi partizanca bir gaye ve tahrik neticesinde ya
zılmış değildir. Tarafımdan postaya verilen tel
graf metni altına sadece üniversiteliler imzası 
koymakla yetinmenin sebebi, bu kaydın 318 kişi
lik bir grupun da ifade ettiği kanaatinda olmam
dır. Basın Kanununun ilgili hükümleri dairesin
de hakikatin bundan ibaret oluduğunun efkârı 
umumiyeye arzını saygılarımla rica ederim. 

Hukuk Fakültesi 1080 
Erdoğan Gencel 

(Soldan «kaç imza?» sesleri) 
istanbul C. Müddeiumumisi Hieabi Dinç'e ve

rilen 18 Şubat 1958 tarih ve 4/4761 kayıtlı bu tel
grafı çeken talebeler bugün hepimizin arasında 
alınları açık olarak gezmektedirler. Savcılıktan 
çıkınca gazetelere uğramış, resimlerini çektirmiş
lerdir. isterseniz gazetelerdeki resimlerini de gö
rebilirsiniz. 

Sayın Adliye Vekili Esat Budakoğlu'na ve Sa
yın Maarf Vekili Celâl Yardımcı'ya ihbar ediyo
rum, istanbul Savcısı Hieabi Dinç vazifesini yap
mamıştır, vazifesini kötüye kullanmıştır. Maarif 
Vekilinin beyanında bahsettiği kanun hükmünü 
yerine getirmemiştir. (Soldan, «kaç imza var?», 
sesleri) Hieabi Dinç hakkında takibat açılsın, va
zifesini yerine getirmiyen bu zat tecziye edilsin ki, 
ancak o zaman vatandaş vicdanı huzura kavuşur. 

Muhterem arkadaşlar; Demokrat Parti prog
ramının 11 nci maddesine göre üniversite öğre
tim üyelerinin mesleklerinin mahiyeti icabı si
yaset yapabilecekleri ve siyasi partilere girebi
lecekleri beyan ve taahhüdedilmiştir. Bununla 
milletin karşısına çıkıp, reylerini alan ve böylece 
iktidara gelen bir partinin yapacağı iş siyaset 
yapmadığı ilim komisyonu ve senatoca kabul 
edilen bir kimseyi vekâlet emrine almak değil
dir. Demokrat Parti programına sadık kalmalı, 
millete verdiği sözü, şeref sözü telâkki etmeli
dir. «Kira bu bir ahlâk borcudur. 

1924 senesinde daha 20 yaşında iken : 
Allah'a kul olduk kalûbelâda, 
Yalnız bu yolda ikrarımız var, 
Üç günlük ömür için kahpe dünyada, 
Kula kul olmamak kararımız var. 

diyen Kübalı ve onun gibi düşünenlerin Sayın 
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Yardımcıya kul olmıyacakları artık öğrenil
meli ve bu suretle de dünya efkârına karşı 
Türk demokrasisi küçük düşürülmemelidir. 

REÎS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Arkadaşlar; yeni bir mevzu ile karşı
laştık, Fethi Çelikbaş'm sayesinde... (Sağdan : 
Gürültüler). Dinleyiniz efendim, dinleyiniz. 
Aksi takdirde ben de dakikalarımı mahfuz tut
mak şartiyle konuşmaz beklerim. (Sağdan, gü
rültüler, «O vazife\Riyasetindir» sesleri). Sözlü 
sorulara Hükümet cevap verir. Hükümetin vere
ceği bu cevap nedir acaba? Bu düşünülmeden 
mebus arkadaşlar pekâlâ evlerinde, yazıhanele-
lerinde, çalışma odalarında türlü efkârı bulur, 
yazar buraya getirir söylerler. Bütün bunlar 
haklıdır. Ama Hükümete gelince onun bu tarzda 
bir hareketi meşru değildir... Ben senin ne diye
ceğini bilirim, Çelikbaş. Müdafaamı sizin silâh
larınızla yapacağım. Bizim silâhlarımızın çeliği 
de sizinkindendir. 

Şimdi, Ayanoğlu'nun suallerine geliyorum. 
Arkadaşlar; dikkat buyurdunuzsa, çekildiği, imza 
edildiği mevzuubahsedilen telgraf çıka çıka Ayan-
oğlu arkadaşımızın cebinden çıktı. (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar; bir telgraf telgrafhaneye verilir, 
o telgrafın aslı, metni Ayanoğlu arkadaşımızın 
cebinde ne arar? (Soldan, bravo, sesleri) 

tşte bunlar tahrikin emsalsiz birer örneği
dir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Müsaade buyurun; şimdi, ne olmuş bakm; 
Hukuk Fakültesi talebesinden Erdoğan, Müd
deiumumiliğe davet ediliyor, kendisine sorulu
yor; söyleyin bakalım; bu telgraf nerede? Çün
kü, 380 imzalı telgraf çekildiği hakkında bir 
tekzip vardır, tekzibetmek hakkıdır, soruluyor, 
ayrıca da ifadesi almıyor. İfadesinde diyor ki, 
«Hay hay, ben bu imzaları ihtiva eden telgarf-
namenin aslını getireyim.» Gidiyor ve bir daha 
da görünmüyor. Evrak istanbul Müddeiumumi
liğinin 9-58/358 numaralı dosyasındadır. 

Muhterem arkadaşlar, böyle "bir telgraf çe
kilmişle bu neden telgrafhaneye verilmez; böy
le bir telgraf çekilmişıse neden bu müddeiumu
miliğe ihraz edilmez de 'Sayın Ayanoğlu'nun 
cenine konur, bunun mânasını anlamak kolay 
olmuyor. (Sağdan, 'gürültüler) 

Mütalâaname elimdedir, okumaya amade
yim, fakat vakit yok ki.. (Sağdan, gürültüler) 
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REÎS — Efendim neden müdahale ediyorsu

nuz, rica ederim sükûneti bozmayın. 

MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (De-
vamla) — Çelikbaş diyor ki; neden esasa gir
miyor da, Kübalı'nm itiyadına gidiyor? Üni
versiteler Kanununun.. '(iSağdan, tamamını oku 
sesleri) Kendi notlarımı da yüzde elli kısarak 
okuyorum. (Sağdan, gülüşmeler) 

Üniversiteler Kanununun 3 ncü maddesinin 
E "bendine tevafuk etmesi, bunun gazetede in
tişarının mesele yaratmıyaeağı, siyasi mahiyet
te olsa bile, ilmî objektiviteyi ihtiva ettiği.. On
dan sonra da neden itiyadından bahsettiğimin 
kasdını tebarüz ettireceğim. Bakınız ne diyor; 
Senato diyor ki, kanun, mevzuubahjsolan kanun, 
ilmî tenkid ile gündelik siyasi polemiğin hudut
larını birbirinden tefrika medar olabilecek kıs
tası ihtiva etmediğinden beyan sahibinin kasdı-
na bakmak icabettiğine ve ibeyan sahibi olan 
Sayın KUbalı'nm kasama bakıldığı takdirde 
onun hayatı ilmiye ve siyasiyesinden bu yazıyı 
siyasi maksatla yazdığı anlaşılmamıştır.) de
mektedir. (İSağdan, doğru sesleri) 

Bunun içindir ki, ben siyasi mülâhazalarla 
hareket ettiğini mâruzâtımın mukaddemesinde 
işaret ettim. 

Arkadaşlar, şimdi Kübalı arkadaşımız eğer 
Üniversiteler Kanununun 3 ncü maddesinin E 
bendinin derpiş ettiği faaliyet ve maksatla hare
ket etmiş olsa idi, bu halde kendisinin ilmî faa
liyetini üniversite çatısı altında tutmadan ef
kârı umumiyeye sirayetini arzu etse idi, bu 
muhterem arkadaşımızı 1946 ya kadar içinde 
bulunduğu mesai sistemi içinde müşahede etme
miz icabederdi. Halbuki Vekâlet emrine alın
mayı icafbettiren yazıda bakın ne diyor. Hüseyin 
Nailî Kuhalı bu sözleri İçtüzük tadilâtı mevzuu-
bahsolduğu zaman söylüyor: «Gazetelerden oku
duğuma göre, İçtüzüğün tadili ekseriyet partisi 
vasıtasiyle icranın Meclis ve muhalefet karşı
sında asgari murakabe ve âzami rahatlık içinde 
üstünlük teminine matuftur.» 

Siz buna idare ilmi diyeceksiniz değil mi? 
(Sağdan, evet sesleri) 

Bir cümle daha : «Bu tüzük tadili ile ekseri
yet partisi vasıtasiyle Meclisteki bâzı partilere 
varlık tanınmamaktadır.» deniyor. Bu da ilim mi? 
(Sağdan, evet sesleri, gürültüler) 

Bir misal daha : «Bu tüzük tadili aleniyet 
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prensibini zedelemiştir.» Bu sözler de siyasi de
ğildir arkadaşlarımıza göre ve Senatoya göre. 
(Sağdan, hayır sesleri) «Bu tüzük tadili demok
rasimizi çok yanlış ve zararlı istikamete sürük-
liyerek mevcut rejim buhranını vahîm şekilde 
artırmak istidadmdadır.» Bu da ilimdir öyle 
mi l . . (Sağdan, evet sesleri, gürültüler) 

Hayır, arkadaşlar, bunlardan hiçbirinin ilim
le alâkası yoktur, politikadır. Günlük politika
dır, muhalefetin siyasi çekişmelere girdiği, si
yasi demagojilere girdiği, siyasi polemiği davet 
eder bir beyanıdır. Ye Üniversiteler Kanununa 
göre memnudur. 

NEVZAT ARMAN (Adana) — istifa et, is
tifa, 

RElS — Nevzat Bey, rica ederim. Size ihtar 
veriyorum. Konuşmak hakkına malik olmadığı
nız halde hücum ve çıkışlar yapıyorsunuz. 

MAARtF VEKlLİ CELÂL YARDIMCI (De
vamla) — Arkadaşlar, bu arz ettiğimiz beyanın 
siyasi mahiyette olduğunu biz bizzat sözlü soru 
sahibi arkadaşlarımızın mensuboldukları gru-
pun sözcüsünün bütçe müzakeresinde söylediği 
sözlerle de teyidedeceğiz. 

Bakınız Sayın ismail Rüştü Aksal'm sözleri
ni okuyorum : 

Aksal şöyle diyor; «iktisadi ve malî sahada 
karşılaştığımız başarısızlıkların, sıkıntı ve mah
rumiyetlerin aslında memleketin adım adım içi
ne sürüklendiği rejim buhranı ile sıkı ve derin 
irtibatını bu münasebetle bir daha belirtmek is
teriz.» Ondan sonra devam ediyor «filhakika 
yorucu ve fakat devamlı muvaffakiyetin başlı
ca teminatını (Sağdan, doğru sesleri) teşkil 
eden gerçek demokratik bir idare için devamlı 
murakabe altında çalışmak yerine Demokrat 
Parti hükümetlerinin murakabesizliğin ve mesu
liyetsizliğin rahatlığı içinde merkeziyetçi ve 
şahsi bir idare sistemine süratle kaymaları elde 
ettiğimiz geniş imkânlara ve şartlara millet ola
rak karşılaştığımız bunca fedakârlıklara rağmen 
bugün iktisadi ve malî sahada karşılaştığımız 
başarısızlıkların, düzensizliklerin sıkıntı ve mah
rumiyetlerin temel sebebini teşkil etmektedir.» 
Demek istiyorsunuz ki, siyasi bir partinin bütçe 
müzakereleri sırasındaki bu beyanı da siyaset 
değildir, düpedüz ilimdir. (Gülüşmeler) 

Şimdi kasde temas edeceğim, aziz Çelikbaş 
arkadaşımızın dediği gibi, eğer Hüseyin Nailî 
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Kubalı'nm kasdı siyaset değil de ilim yapmak 
ise, 1943 te Doçent iken, «Eski Mevzuatımızda 
Maden Mülkiyeti» isimli 32 sayfalık, keza «Me
deni Kanun ve Maden Mülkiyeti» isimli 48 say
falık, «öğretimde Terakki» isimli 65 sayfalık, 
«Hukuk Nizamı» isimli 34 sayfalık ve «Ahlâk 
ve Hukuk Kaideleri» isimli 57 sayfalık ve «Dev
let Anayasa Hukuku» isimli 288 sayfalık bir ki
tap verdiğine göre, memleketi yine ilmi ile, ese
ri ile tenvir ederdi. Ama arkadaşlar bunu bı
rakmıştır. Memleketi ilim ve asarı ile tenvir et
mek yerine, siyasi partilerin görüşlerini tetkik 
eder safhaya geldi. Ve bu mevzular üzerinde 
durulduğu zaman da bu arkadaşımız sadece bu 
mevzuları ele almakta ve senede bir iki defa bir 
gazetenin sütununda birkaç satır makale veya 
birkaç satır beyanda bulunmak suretiyle mem
leket efkârını tenvir etmeyi tercih eylemiştir. 
Yani içtüzük tadili münasebetiyle, falan kanu
nun çıkarılması münasebetiyle memleket efkâ
rını tenvir etmek maksadında idi ise, itimat edin 
ki, Türk milletinin yedisinden yetmişine kadar 
ilmi seviyelerini yükseltebilmek için, tenvir ede
bilmek için onların siyasi ve demokratik hakları 
mevzuunda bu memleketi tenvir etmek için bu 
memlekette ve bütün dünyada 1946 seçimlerin
den başka hiçbir siyasi hâdise yoktu. (Sağdan, 
1957 seçimleri, sesleri) O zaman yapmadı. Niçin 
yapmadı?. Bunu o zaman yapsaydı o da siyaset 
olurdu. 

Hüseyin Nailî Kübalı arkadaşımızın maksa
dının siyasi olduğunu izah etmek için söylüyo
rum bunları. Arkadaşımız şimdi arz ettiğim şe
kilde ilmî ve objektif mütalâalarla memleketi 
tenvir edeceği yerde gazete sütunlarında siyaset 
yapmayı tercih etmiştir. Yaptığı tamamen siya
settir. 

Arkadaşlar, siyasi maksatla hareket ettiğini 
tebarüz ettirmek için bunlara temas ediyorum. 
Bakınız ne yapıyor : Demokrat Partinin kong
resi olur, sırf siyasi tesanüt, parti tesanüdü 
mülâhazasiyle birkaç delege bir takrir verirler. 
Bu takrir sadece Genel kurulda, kongrede gö
rüşülür. Ne Meclisin Heyeti Umumiyesine ve ne 
de Demokrat Parti Meclis Grupuna gelir. Yani 
hukuki bir tasarrufa mevzu olacak mahiyette 
değildir. Derhal Hüseyin Nailî Kübalı bir fikri 
beyana varmıştır, çünkü siyaset yapacak; «Ana
yasada böyle bir tadil yapılmaya kalkışılırsa 
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Büyük Millet Meclisi parti kuklalarından mürek
kep bir çete haline getirilmiş ve teşriî istiklâl 
baltalanmış olur »der. Bu, bir siyasettir arka
daşlar. 9 Kasım 1955 tarihinde yazdığı bir ma
kaledir bu. 

Başka bir misal, siyasi hâdiselerin seyıi ica
bı, günün birinde Üçüncü Menderes Kabinesi 
istifa etmiş bulunur. 2 Aralık 1955 te Hüseyin 
Naili Kübalı yine karşımızdadır. Bu hususta. 
Türk umumi efkârını tenvire salahiyetli bir tek 
otorite sıfartiyle ortaya çıkar ve Cumhuriyet 
Gazetesinde hazırlanan suallere cevap vererek 
şöyle der : «Bugünkü hükümet buhranının do
ğurduğu hazin durum karşısında bütün Kabine 
istifa etmiş iken grupun sadece Başbakana . iti
mat vermesi açık bir tenakuzdur. Akla, siyasi 
ahlâka, siyasi temayüllere aykırıdır.» demeye 
başlar. 

Aradan on gün geçmiş bu mevzuu 12 Aralık 
1955 te tekrar ele aılır ve uzun bir makale yazar: 
.«Demokrat Partinin tesis ettiği imtiyazlı itimat 
usulünün sebebolduğu çeşitli aykırılıklara temas 
edilmekte, böyle bir telâkkinin mahsulü olan 
bu antidemokratik itimat usulünün gayrimeşra 
olduğu» ifadesiyle parti grupuna hücum eder. 
Bu siyaset değil midir? (Sağdan değil ya sesleri) 

Bir tane daha : Büyük Meclis üniversite men
supları dâhil bütün Devlet memurlarına şâmil 
bir vekâlet emrine alma kanunu çıkarır. Kübalı 
gene karşımızda; bakın nejdiyor; Zafere çatıyor, 
dikkat nazarınızı arz ederim. «Bu iktidar orga
nının İçendi bindiği dalı kesen bir insan gaf'le-
tiyle kayıtsız şartsız emri altında bulunduğu zih
niyete pek uygun ve fakat memleketin yüksek 
menfaatlerine aykırı olarak tehditten çekinme
mektedir.» «Tavsiye edeceğimiz şey çok geniş 
münevverler umumi efkâriyle iktidar arasmda 
Türkiye'de ilk defa olmak üzere bir zamandan 
beri müşahede edilen ve gittikçe uçurumlaşıtığı 
esefle görülen aykırılığın kaldırılmasıdır. Yoksa 
ilmin çanlarına ot tıkamak, gören, düşünen ve 
serbestçe hüküm veren beyinleri felce uğratmak 
yani münevverler kütlesini bertaraf etmek de
ğildir.» 

Bu da siyaset değil?. 
En sonu : 
«Siyasi tarihimizde misli görülmemiş ümit 

ve heyecanlarla işbaşına getirilmiş olduğu hal
de bugün birçok ağır hataların ve yine misli 
görülmemiş bir millî ye'sin müsebbibi ve mes-
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ulü vaziyetine düşürülmüş olan Demokrat Par
tinin ele hayati menfaatlerinin emrettiği bir 
nefis muhasebesine davet ederim.» diyor. Bu 
da ilim. 

Ve nihayet İçtüzük mevzuubahsolurken bi
raz evvel huzurunuzda okuduğum mütalâalar. 

Arkadaşlar; biz şu kanaatteyiz k i ; bu yazı 
ve beyanların Üniversiteler Kanununun 3 ncü 
maddesinin tecviz ettiği ilmî yayın ve beyan
larla hiçbir alâkası mevcut değildir. Ve devam 
eden, arz ettiğim silsile yazılar siyasi maksatla 
hareket edildiğini ispat etmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; mâruzâtımın bir kısmını vakit 
yüzünden maalesef arz ve izah edecek durum
da değilim. Maksat bakımından Kubalı'nm 
maksadını değil kanun vâzıınm maksadını ter
cih etmek iktiza eder. Kanun vâzıınm maksadı 
ise 46 ncı maddenin (D) fıkrasının tatbikini em
retmektedir. 

Netice olarak, sözümü bitirmek istiyorum, 
bütün gaye ve hedefimiz, ilmin ilim için çalış
ması ve siyasetin, ilmin çatısında yuvarlanma-
masıclır. Bir senato mütalâasına izafe edilen 
itibar kadar millî menfaatler uğruna kanunları 
ve nizamları tatbik mevkiinde bulunan bir Hü
kümetin, Grupu ile, vekâlet teşkilâtı ile, arşiv 
ve kütüphanesiyle, hulâsa en az senatonun ha
iz olduğu kadar geniş imkânlarla mücehhez ve 
geniş bir müşavir kadrosu ile verdiği karara 
aynı itibarı göstermiyen zihniyetleri tarihin 
affedeceğini zannetmiyorum. 

Biz böyle düşünüyoruz, böyle görüyoruz ve 
bu inançla hareket ediyoruz. Bundan sonra işin 
takdiri Heyeti Celilenizindir. Hakikatleri ol
duğu gibi görmek istemiyen, her işi ters zavi
yeden ve kendi görüşlerine göre çevirmek isti-
yenleri millete ve Allaha emanet ediyorum. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Nasıl isterse
niz öyle telâkki buyurunuz. Ne eylerseniz gü
zel eylersiniz. Vazifemizi kanunun sarahati da
iresinde, vicdan muhasebesinin ışığı altında ifa 
ediyoruz. Fethi Oelikbaş'm ııümayişkâr bir eda 
ile mahkûmiyet ilân eden sadasma rağmen 
ben vicdani huzur içinde olduğumu samimi
yetle arz ve ifade etmek isterim. (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

REİS — Buyurun Turhan Bey. 
TURHAN- FEYZÎOĞLU (Sivas) — Sayın 

Maarif Vekilinin konuşmasiyle bir noktada hem
fikir olduğumu ifade etmeye mecburum. Maarif 
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Vekili, bu'hâdisede 40 ncı maddenin (D) bendini 
tatbik etmek kanun vâzımm maksadıdır, dediler. 
Evet, siyasi yayın ve beyanlarla ilgili madde bu
dur. Evet, kanun vaz'ının maksadı budur. Fakat 
46 ncı madde ne diyor, işte elimde, gelsin oku
sunlar. «Aşağıdaki fıkralarda gösterilen fiilleri 
işliyenlerin hareketlerine göre Senatoca ceza ve
rilir.» Senatoca ceza verilebilir. 46 ncı madde
nin tatbik edilmesi kanun vâzımm maksadı ise, 
neden gidersiniz de 6445 sayılı Kanunun bu hâ
diseye uymıyan 2 nci maddesini tatbik edersiniz'.' 

Üniversite muhtariyetini zedelemiş değiliz, 
üniversite ile aramıza girilmesin, dediler. Bili
yoruz, sayın Hıfzı Timur ile, Ekrem Şerif Egeli 
ile başbaşa yemek yemişlerdir. Fakat başbaşa 
yemek yedikleri o Hıfzı Timur da öteki profe
sörler de, vekilin tatbik ettiği 6435 sayılı Kanun 
hakkında aynı şeyi söylemiştir. İspat edebilirim. 
Devlet Personel Kanunu tasarısı ile ilgili İstan
bul Üniversitesi tarafından - ki, Hıfzı Timur'un 
da imzasını taşır - «6435 sayılı Kanun üniversite 
muhtariyeti ile kabili telif değildir,» denmekte
dir. Bunu yalnız Hıfzı Timur mu Söylemiştir?... 
Hayır.. Devlet Personel Kanunu tasarısı hak
kında fikri alınan bütün profesör ve doçentler 
ifade etmişlerdir. İstanbul ve Ankara Üniversi
telerinin her ikisi de raporlarında belirtmişler
dir. 

Üniversite ile aramıza girilmesin denilmekte
dir. Üniversite kimdir? Şu veya bu şahıs mıdır? 
Hayır.. Başbaşa yemek yenen şahıslar değildir. 
Üniversitelerin fikrini senatolar ifade eder. An
kara Üniversitesinin 17 Ocak 1956 ve İstanbul 
Üniversitesi senatosunun 19 Ocak 1956 tarihli ve 
ittifakla aldıkları kararlar hâlâ mer'idir, değiş
memiştir. Aynı görüşü muhafaza ettikleri de 
muhakkaktır. O halde üniversite görüşü diye bu 
kürsüde takdime kalkıştıkları kimin görüşüdür? 
Şu veya bu şahısların mı? O şahısların da çoğu
nun senatolarda «6435 sayılı Kanun ilim hürri
yeti ile bağdaşmaz» diyen tebliğler için ittifakla 
karar alınırken hazır bulunduklarını ispat ede
cek durumdayız. 

Mademki, «Garp ilmi» ne tariz ediyorlar, 
ecnebi profesörlerin beyanlarından ima ile bah
sediyorlar; biz de bir başka profesörün Demok
rat Partinin dört kurucusundan biri olarak bu 
memleketin siyasi hayatında yeralmış bir pro
fesörün bu mevzudaki düşüncesini okuyalım. Pro-
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fesör Köprülü, bakınız bu mevzuda vaktiyle ne 
diyordu?: 

(Her düşünce ve serbest tenkid tam bir hürri
yet içinde inşişaf edebilir... Objektif ölçüler, 
müstakil ilim adamları tarafından tatbik edile
bilir. Bunların tatbiki, tesadüf şevkiyle iktidar 
mevkiine geçmiş siyaset adamlarının eline bıra
kıldığı zaman,... ilim iktidar mevkiinin âdi bil
vasıtası olur. 

Hayatı ve istikbali her hangi bir Maarif Ve
kilinin iki dudağı arasından çıkacak bir ilim 
adamının, ilmin yüksek haysiyetini muhafaza ede
bileceğine inanmak için akıl ve izandan tama-
miyle mahrum olmak icabedcr.) 1946 dâ Sayın 
Kurucu işte böyle diyordu. (Sağdan, alkışlar.) 
Devam ediyordu, kurucu profesör: «Azilleri ve 
terfileri Maarif Vekillerinin elinde olan profe
sörlerin ilmî ve vicdani kanaatlerini izhar ve 
müdafaa etmelerine asla imkân yoktur.», «Siya
si ve idari otoriteler ancak ilmi ve ihtisası bir 
yalancı şahidolarak kullanmak istedikleri tak
dirde, üniversite hocasını azlederler.» diyordu. 

Arkadaşlar, Kübalı şöyle demiş, şunu, bu
nu... Memleketimizde bir rejim buhranı var, 
demiş. Anayasa profesörü olarak böyle görmüş. 
Bence pek doğru görmüş. Siz aksi fikirde olabi
lirsiniz, ama demokraside kanaatlere hürmet şart
tır. Rejim buhranı var, diyen mütehassıs profe
söre bunu yakıştıramazsınız da, Başvekil Ad
nan Menderes için ;«peri padişahı» gibi bir tâ
bir kullanan profesöre bu sözü nasıl yakıştırır
sınız? Tek taraflı ölçü ile kanım hâkimiyeti ku
rulmaz. Demokrat Parti kongrelerinde delege 
olarak bulunan doçent hakkında ne muamele ya
pıldı, arkadaşlar. Ben siyasete, istifa edip üni
versiteden tamamen ayrıldıktan altı ay sonra 
vatandaşlık vazifemi düşünerek ve en tabiî va
tandaşlık hakkımı kullanarak atıldım. Vazifemi, 
bir partiye girmekte gördüm ve girdim. Ama 
beni Vekâlet emrine alan Vekil, kendisi Teknik 
Üniversitede Profesör iken, Rektör iken Taksim 
Demokrat Parti Ocağına kayıtlı olduğunu bu 
kürsüde itirafa mecbur oldu. 

Ankara Üniversitesi Rektörü İzzet Biran t 
Demokrat Parti adayı olarak seçimlerde Anka
ra'da karşıma çıkmadı mı? Kendisiyle karşılaş
tık ve pek tatlı bir seçim mücadelesi geçirdik. 

Sivas'ta'da, sabık Vekil ve bugünkü Erzu
rum Rektörü Profesör özel ile karşı karşıya 
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idik. Ne benim onu niçin siyasetle uğraşıyorsun 
diye muaheze etmeye hakkım var, ne de memle
kete üniversitede hizmet etmeme imkân veril
meyince bu yoldan hizmete gayret sarf ettiğim 
için hiç kimsenin beni yermeye salâhiyeti var
dır.... 

Kubalı'nm üniversiteye iadesi bir mesele ola
rak ortada durmaktadır. Kübalı'yi iade ederler
se büyük bir haksızlık tamir edilmiş olur. Bir 
profesör, âşık olduğunda şüphe etmediğim mes
lekine ; üniversitemiz de çok değerli ve faziletli 
bir mensubuna kavuşur. Fakat Kubak'nm iadesi 
sadece ârazm tedavisidir. Asıl derdi, Kubalı'ya 
bu muameleyi yaptıran zihniyeti ortadan kal
dırmak lâzımdır. Kubalı'sız üniversite olur, Ce
lâl Yardımeı'sız üniversite olur, ama hürriyet-
siz üniversite, asla olamaz arkadaşlar... (Sağdan, 
alkışlar) 

REİS — Sual sahiplerinden Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Vekil Beyin beyanatını dikkatle ta-
kibettim. Bizim iddiamız şu idi: Muayyen bir 
fiinden dolayı Prof. Kübalı Vekâlet emrine alın
mış değildir. Onun şahsı istihdaf edilmiştir. Ba
kınız Vekil Bey bizi haklı çıkaracak neler söy
ledi : Bir' aralık Sayın Kubalı'nm yazdığı dersi 
dahi o kadar unuttu ki, tek parti devrindeki 
yazılarına kadar gitti. 1943 te yazdığı eserler
den bahsetti. Ne hazin, memleket nereden nere
ye gelmiş, sene 1949 devrin Hükümeti, Seçim 
Kanunu için bir İlim Heyeti kurmuş, Temyiz Re
isi Heyetin Başkanı. Prof. Kübalı da Üniversi-
teden gelmiş âza. Kübalı komisyonun çalışmala
rını ilmî bulmadığı için heyetten çekiliyor ve 
Zaferde beyanatı çıkıyor. Vekil Beyefendi nasıl 
görmemiş bunu? Beyefendi bunu nasıl görmedi
niz de tek parti devrindeki yazılarını gördünüz ? 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Biliyorum, biliyorum... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Biliyor
dunuz da o kısmı niye söylemediniz? 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Bununla alâkası yoktur. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Alâkası 
vardır, efendim. 1949 dan 1957 ye nereye ge
linmiş? Cumhuriyet Halk Partisi devrinde Za
fer Gazetesindeki bir beyanı dolayısiyle hak-

• kında muamele yapılmıyan bir insana aynı pro
fesöre; efendim 1943 senesinde olduğu gibi il
mî eserlerini bir mecmuada yazması lâzım idi... 
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MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) — Yanlış anlamışsınız. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Onlar 

gibi broşür halinde neşretmeli idi, sebepleriy
le, 1957 de ne muamele ediliyor? Memleket, 1949 
da ne halde imiş, ne muamele yapılmış, şimdi 
ne yapılıyor, memleket nereden nereye gelmiş? 
Mesele bunda da değil. Biraz evvel Turhan 
Feyzioğlu arkadaşımızın işaret ettikleri gibi 
zihniyeti yıkmak lâzımdır. Yine Vekil Bey bu 
zihniyetin zebunu olarak ne dedi? Üniversite 
ile bizim Hükümetin arası iyi. Bizim meselele
rimiz Hükümetle üniversite arasına girenlerle
dir. 

Muhterem arkadaşlar; bizim bildiğimiz'e gö
re üniversite ile Hükümetin arasındaki müna
sebetleri, atıfetler, lûtuflar ve ihsanlar tanzim 
etmez, kanunlar tanzim eder. (Sağdan; bravo, 
sesleri, alkışlar) «Araya girenlerle, meseleleri 
varmış. Bu ne demek?» Araya giren, kim? Yük
sek Meclisiniz, mesele buraya gelmiş konuşu
yoruz, araya girmişiz demek. Biz burada konu
şurken, sizler Demokrat Parti azaları olarak 
da araya girmişsiniz... Bu ne zihniyettir? işte 
arkadaşlar, bu zihniyet, sadece tahsisatların 
artmasiyle netice almmıyacağmı müdrik isek, 
eğer hür üniversiteden bu memleketin menfa
atine bir faide geleceğine inanıyorsak - belki 
Hükümete menfaat gelmiyebilir - memleketimi
zin menfaatinin ancak hür üniversiteyle olaca
ğını kabul ediyorsak, üniversiteyi hür hava içe
risinde yürütmeye, artıracağınız tahsisatlardan 

, daha büyük ve daha çok ehemmiyet vermenizi 
ben bilhassa rica edeceğim. Vekil Bey senato 
gibi düşünmediklerini beyan ettiler ama, biz 
Hürriyet Partisi olarak bu meselede senato gibi 
düşünmekten ancak gurur ve zevk duyarız. 
Sonra Vekil Bey bir de, gruptan geçmemiş bir 
meselede grupla beraberiz, dedi. 5 - 1 0 kişinin 
alkışını grupun tasvibi telâkki etmenin fena 
örneklerini de biz biliriz. Fakat arkadaşlar; siz
ler bu telâkkilere yer ve imkân vermeyiniz. 
Bu bakımdan mesele Mecliste konuşulurken 
grupun kararı lâhik imiş gibi bahsetmek de kül
liyen hatalıdır. 

önümüzdeki ayların bize neler getireceğini 
bilmiyoruz. İnşallah öyle bir devre gireriz ki, 
Vekil Bey bugünkü konuşmalarını gözden ge
çirdiğinde ne kadar hatalı hareket ettiğini 
teslim etmiş olsun. Bendeniz bu müzakerelerin 
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böyle bir neticeye varmasında dahi büyük fay
dası olacağı kanaatindeyim. 

Şimdi arkadaşlar; bütün dâva şuradadır: 
Bu müzakerelerde Vekil Beyin konuşma şekli, 
ifade tarzı dahi profesör Kubalı'ya Vekâlet em
rine alınmasını nmcibolan beyanda hak verdi
recek mahiyettedir. Dört sual birbiri arkasın
dan gelmek suretiyle okundu. Vekil Bey 20 da
kika konuştular. Her bir sual sahibi, meselenin 
başka yönlerinden sual sorduklarına göre beş 
dakika içinde fikirlerini ifade etmek imkânını 
aradılar. Elbette bu tarz bir müzakere şekli, ve
kil lehine, soru sahipleri aleyhine bir vaziyet 
ihdas eder. Zaman bu hususu da halledecektir. 
Seçim mücadelesi sonunda ortaya çıkan gergin 
havanın mahsulü olan isabetsiz Nizamname ta
dillerinin bundan sonra, tadil edilmesini temen
ni edelim. Bütün mücadelelerimizin bir tek he
defi vardır; milletin selâmeti, halkın refahı, va
tanın imar ve ihyası. Fakat buna ulaşmak için 
de tek yol, istediğimiz hürriyet nizamının tesi
sidir. Bu münakaşalarımızın bir an evvel bu 
nizamın kurulmasında, meselelerimizin halledil
mesinde memleketimize kazanç sağlıyacağma 
inanıyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, arkadaşlar. 
(Sağdan; alkışlar ve bravo, sesleri) 

RElS — Buyurun Faruk Bey. 
FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Muhte

rem arkadaşlar, birinci konuşmamda telgrafın 
İstanbul Postanesinden niçin alınmadığını izah 
ettiğimi zannediyorum. Şimdi huzurunuzda tel
grafı ve imzaları tekrar arz edeceğim. (Soldan, 
«İmzalar var mı?» sesleri) İmzalar da burada, 
damga da burada, imzalar 15 sayfa tutuyor. 

Muhterem arkadaşlar, telgraf büyük Posta
neden kabul edilmiş olsaydı bugün 'bu telgraf 
benim cebimde olmıyacak idi. Postane vazifesi
ni yapmadığı için telgraf bana geldi. Milletve
kilinin vazifesinin, araştırmak, 'bulmak (olduğu
nu ve bu suretle memlekete hizmet etmek bulun
duğunu her halde Sayın Celâl Yardımcı da takdir 
ederler. Fakat nedense o taraflı görünmüyor. 
Bugün savcılıklar birer tekzip malkinası haline 
gelmiştir. ('Soldan, «Ne demek?» sesleri) İkti
darın istekleri karşısında âdeta rofootlaşıyorlar. 
Fakat buna mukabil hakikati tekzip vazifesini 
yapmamaktadır, İstanbul Savcısı da vazifesini 
yapmamıştır. Bunun dışında üniversite talebesi 
Erdoğan Gensel Birinci Şubeye de çağırılmış ve 
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ifadesine müracaat olunmuştur. Ayrıca kendi
sine, arandığı zaman mutlaka gelmesi sıkı sıkı
ya tenbih edilerek 'bırakılmış ve bu suretle de 
mânevi cebir de yapılmıştır. Bunu huzurunuzda 
arz ederim. 

Bunun dışında, Yüksek Meclisin kısa tatilin
den istifade ederek seçim bölgemize gitmiştik. 
Gezdiğimiz kazaların birinde vatandaşlar müte
addit sualler mordular. Bu suallerin bir tanesi, 
Kübalı mevzuu idi. (Halkın üniversiteyi ilgilen
diren (bu mevzuda lâyıkı veçhile ilıgilenmiyeee-
ğini düşünerek, bu mevzuu, toplantıda bulunan 
arkadaşlarımızın hepsini belki ilgilendirmez di
ye, başka hususları anlatayım, demiş olmama 
rağmen ısrar ettiler. Biz kendilerine Kübalı me
selesini anlıya'cakları şekilde izah ettik. Zira bu 
soranlar nispeten kültürleri az olan vatandaş
lardı, köylü vatandaşlardı. ('Soldan, «Nerede 
sordular?» sesleri) Niksar'da sordular. Sorduk
ları sual şu : Dediler ki : «Efendim; bu adamın 
yani Kumalı'nın suçu varsa neden Hukuk Fa
kültesindeki dersinden dolayı vekâlet emrine 
alındı da, Yüksek Ticaretteki dersinden vekâlet 
emrine alınmadı?» 

Şimdi Maarif Vekilinin yaptığı tasarrufun 
hakkaniyete, adalete uygun olmadığını kabul 
ederek, vatandaşa mal olmuş bu kanaati sil
mek için istifa etmesini hiç olmazsa kendilerinin 
bu şekilde memlekete 'hizmette bulunmasını tek
lif ve temenni ediyorum. Hepinizi sünnetle se
lâmlarım. (iSağdan, alkışlar) 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Muhterem arkadaşlar, hakikaten Ayan-
'oğlu arkadaşımızın 'bu suali bu kürsüye getiri
şine hayret ettim. Bana sorulacak sual bu olma
mak lâzımdı. Yani bu talebelerin bir Hükümet 
icraatına karşı bu şekilde ayaklanmalarını tas
vip mi ediyorlar? (Sağdan, hayır sesleri) Bana 
sorulan sual şu olmak lâzımgelir : Hükümetin 
bir kararma karşı telgrafın metninde yazılı ol
duğu şekilde, toplu şekilde, nasıl söyliyeyim, 
Serkeşliği tazammun eden bu talebeler hakkın
da Hükümet ne' düşündü, bunu sormalı idi ba
na? Bunun sonu nereye gider? Devlet icraatı, 
Devlet nizamı, Devlet ahengi, icraat ve kararı 
karşısında ayaklanmayı, serkeşliği tasvibederse 
bu memleketin sonu anarşiye müncer olur, bunu 
tasvibeder misiniz? (Sağdan, hayır sesleri) 
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REİS — Arkadaşlar toptan cevap vermekle 

mükellef misiniz? 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) — Sonra bir nokta daha var; ne
den Üniversiteden alındı da Yüksek Ticaret 
Okulundan alınmadı. Ayanoğlu; bu işi siz
den çok daha iyi ve alâsını bilenlerdenim. Ta
sarrufunu bilerek yapan bir Hükümet adamı
yım. Kanunun hükümlerini çok iyi bilerek ha
reket eden bir Hükümet adamıyım. İktidarı
mı, Hükümetimi, binnetice beni buraya seçip 
getiren Türk Milletidir, zatıâliniz değilsiniz ki ; 
sizin istifa et sözünüze papuç bırakayım. 

Ticaret Okulundaki vazifesinden niçin al
madık? Evet tetkik ederek, düşünerek alma
dım. Neden? Hocanın beyanatı ve yayınları 
Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesinin 
(D) fıkrası hükümleri dairesinde mütalâa 
olunduğu için ve o hükümler üniversiteden 
uzaklaştırılmasını âmir bulunduğu iein sadece 
o vazifeye maksur ve münhasır olarak karar 
ittihaz edilmiştir. Yüksek Ticaret Mektebindeki 
vazifesiyle üniversitedeki vazifesinin mahi
yeti birbirlerinden tamamen farklıdır. Kara
rımızda hiçbir zaman haksız bir düşünceye 
yer vermiş değiliz. Bendenizin mütemadiyen 
Maarif Vekâleti, Hükümet, müşaveret, kütüp
hane ve arşivden bahsetmeme rağmen arkadaş
larım meseleyi mutlaka Maarif Vekili üzeri
ne toplamaya uğraşırlar. Çünkü işlerine öy
le gelir. 

Kübalı 'nm, munzam vazifesinden alınması 
lâzımmıdır, değil midir diye düşünülmüş, tet
kik edilmiş ve neticede alınmaması lâzımgel-
diği hukuki kanaatine varılmış ve o vazife
sinde ipka edilmiştir. Bu arada vazifeden alı
nırsa iyi olur, şöyle olur, böyle olur diye tav
siyelerde bulunulmuştur. 

Arkadaşlar; hukuki kanaatlerimizde ve tak
dirlerimizde kanuna, nizamnamelere ve vicdani 
unsurlara dayanmaktayız. Hüseyin Naili Kü
balı'nın vekâlet emrine alınması nasıl kanun 
icabı ise, eğer bu, vekâlet emrine alınmanın 
kaldırılması isabederse ne beyefendilerin tav
siyeleri, ne verdikleri sözlü sorular baskısı ve 
ne de dâva açılacak, şöyle olacak, böyle ola
cak gibi ileri sürülmek istenen baskılar altın
da vukua gelecektir. Hukuki kanaatle gitmiş
tir, gelirse hukuki kanaatle gelecektir. 

Bendeniz hiç şahsiyat yapmadım. Mütema
diyen Hükümetten bahsettim. Ama arkadaş
lar Maarif Vekili diye tutturmuşlar. Çünkü iş
lerine öyle geliyor. Ben size diyorum ki ; ka
nunun bana verdiği salâhiyeti uzun uzun tet
kik ettim. 1949 senesinde Kübalı istifa ettiği 
zaman; Çelikbaş, ben zatıâliniz kadar bili
rim, o hâdise ile bu hâdisenin hiçbir müna
sebeti yoktur, eğer öyledir derseniz ben de si
ze şunu söylerim, beyanları tamamen siyasi ma
hiyette ve tamamen kanunun menettiği evsaf
ta olduğu halde, hücumları Meclis tasarruf
larına uzanıncaya kadar, takibat yapmadık. 
Hükümet hakkında söylediklerinden takibat 
yapmadık. O zaman bir tanesi için yapılmadı 
ise biz dört beş tanesi için yapmadık. Görüyor
sunuz ki, mahsupta da biz kârlıyız Beyefendi. 
Mesele Meclis tasarrufuna intikal edince iş de
ğişti. Meclisin yegâne müdafaa, organı Hükü
mettir. Meclis kendi kendini müdafaa edemez. 

Sözlerimi bitiriyorum, ne söylersek sizlere 
evet dedirtmiye imkân yoktur. Muhalefet için, 
üniversite için, dernekler için, efradı millet için 
ve hattâ bütün bir nevi beşer için hür yazmak, 
hür düşünmek, hür söylemek, hür beyanda bu
lunmak ve karara varmak mümkündür, vacip
tir. Yalnız bu işlerden mahrum olması gereken 
tek kuvvet varsa, o da Hükümettir. Hükümetin 
serbest söylemeye hakkı yoktur, serbest düşün
meye hakkı yoktur, serbest yazmaya, serbest ka
rar ittihazına, hakkı yoktur. Bu nimetlerden Hü
kümet mahrumdur. İş oraya getiriliyor. 

İşte arkadaşlar Türk milleti bu zihniyeti 
görmüş ve kararını vererek istediğini iş başına 
getirmiştir. Beraet ve mahkûmiyet hükmünü o 
verir. İşte biz 400 ü aşan bir iktidar, siz de bu 
sebeple 4 ü geçmiyen bir muhalefet halinde bu
raya geldik, aziz Çelikbaş (Soldan, gülüşmeler) 

Şunu da ilâve edeyim; ben asla Meclis karış
maz, demedim. Hâşa böyle bir şey aklımdan geç
mez. Meclis her şeye sahip ve hâkimdir. Diledi
ğini dilediği gibi hesaba çeker ve hükmünü ve
rir. Ben, Meclis dışında ve üniversite içinde ya
pılan tahriklerden bahsetmek istedim. Bu iti
barla söylediğim sözleri bana izafe etmeyiniz. 

Sözlerimi Saym Feyzioğlu'nun bir cümlesi 
ile ikmal edeceğim. Bu memleket Kubah'sız da 
olur, Yardımcı'sız da olur. (Soldan, Feyzioğlu'-
suz da olur sesleri) Fakat, bu memleket hiç şüp
hesiz ki, hiirriyetsiz olmaz. Üniversite de huni -
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yetsiz olmaz. Ama üniversitesiyle, bütün kültür ı 
müesseseleriyle bütün milletin hürriyete sahib-
olduğunun bizatihi burhanı da memleketin ken
disidir. 

Mâruzâtını bundan ibarettir. (»Soldan, şid
detli alkışlar) 

REÎS — Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Çok muh

terem arkadaşlarım, meselenin objektif ve süb
jektif cepheleri üzerinde bir hayli konuşuldu. 
Sayın Maarif Vekilinin son konuşması bu kür
süden bâzı vesikaların dile getirilmesini gerek-
tirmese idi, tekrar söz alıp huzurunuzu işgal et
kiyecektim. 

Arkadaşlar, Maarif Vekili diyor ki : «Ben 
tek başıma karar vermedim. Hükümet var, maa
rif teşkilâtı var, kütüphane var.» 

4936 sayılı Kanunun Maarif Vekiline üniver
sitenin başı sıfatını veren 14 ncü maddesi ile il
gili olarak Hükümet gerekçesinde yer alan bir
kaç cümleyi Yüksek Heyetinize arz edeyim : 
«Her devlet üniversitesinde bir Hükümet denet
çisi vardır. Bizde bu görevin Millî Eğitim Ba- ı 
kanına verilmesi tabiî görülmüş; ancak bu tasa
rıya göre üniversiteler bakanlık teşkilâtına de
ğil, bakana bağlı olacağından Millî Eğitim Ba
kanı (Bakanlığı değil, Bakanı) her üniversite
nin başı tanınmıştır.» Bakan üniversite dışında
ki Millî Eğitim teşkilâtının başı ve mesulüdür. 
Bu sıfatla Talim Terbiye Heyetinin ve başka 
heyetlerin yardımını görür, onlarla istişare eder. 
Bakanın ayrıca, muhtar bir üniversitenin başı 
olması sıfatiyle de danışacağı heyetler vardır. 
Üniversitenin başı olarak Maarif Vekilinin isti
şare edeceği, kulak vereceği organ üniversitenin 
senatosudur, Üniversitelerarası Kuruldur. Hü
kümet gerekçesi bunu böyle tesbit etmiş,, Büyük 
Millet Meclisi bunu böyle kabul etmiş, kanun 
böyle yazmıştır, arkadaşlar. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bir başka 
noktaya temas etmek istiyorum. 

1952 de üniversite muhtariyetine müdahale 
vardır, yoktur meselesi münakaşa edilirken veki
lin seleflerinden biri çıkmış kürsüye, göğsünü 
gere gere şöyle demiştir : 

«Muhalefet, üniversite muhtariyeti zedelen- J 
iniştir, diyor. Anket yaptık, profesörlere, rektör
lere sorduk, aldığımız cevapları okuyorum.» ve 
rektörlerin cevaplarını okumuştur. I 
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Teklif ediyorum, bu cesarete sahip iseler, 

altı yıl önce yapıldığı gibi rektörlere ve profe
sörlere, senatolara bir yazı yazsınlar; sonra 
çıksınlar, kendi şalisi tahminlerini değil, üniver
sitelerin beyanlarını okuyarak bugünkü mevzu
at ve tatbikat hakkında üniversitelerimizin görü
şünü Meclise ve millete duyursunlar. 

REÎS — Efendim, sualin hududunu aşmıya-
lım. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bir 
noktaya daha temas etmeden sözlerime son ver
mek istemem. 

Vekil Bey, «Siyasete bulaşmak» gibi bir tâbir 
kullandılar. Başka çevrelerde hocalar ve talebe
ler için, «Siyaset çamuruna bulaşma» tâbirini za
man zaman kullandılar. (Soldan, öyle söyleme
diler sesleri) 

Kanaatimce «Siyasete bulaşmak» tâbiri asla 
yerinde değildir. Çünkü siyaset, bizatihi, ma
hiyeti itibariyle temiz, asıl bir faaliyettir. Ye
ter ki, prensiplere bağlı kalınsın, ideallere bağ
lı kadınsın. Ama dün söylediğini bugün tama-
miyle inkâr ederek, bugün sıkı sıkıya bağlı oldu
ğunu ilân ettiği prensipleri yarın eiğniyerek si
yaset yapılırsa, siyasete bulaşmak tâbiri yerin
de olabilir. Aksi takdirde asla yerinde olmaz 
arkadaşlar.. 

Arkadaşlarım, bir noktayı daha dikkatinize 
arz etmek isterim : Hüseyin Naili Kübalı'nm bâ
zı mesbuk beyanlarını ve yazılarını burada vekâ
let emrine alınmasının sebebi olarak gösterdiler. 
Vekâlet emrine alma kararının hukuka ve hattâ 
salâhiyet aldıklarını iddia ettikleri kanuna aykı
rı olduğunu bizzat Vekilin bu sözleri ispata kâ
fidir. Hâdisede tatbik yeri olmadığı halde tat
bik edilen 6435 sayılı Kanun, Senatonun müta
lâası alındıktan sonra karar verilir, diyor. Şim
di, Vekil tarafından Türkiye Büyük Millet Mec
lisine kararın saikı olarak gösterilen yazılardan 
dolayı senatonun mütalâası alınmış mıdır? Ha
yır! Esbabı mucibe olarak şimdi zikredilen ya
zılardan dolayı senatonun mütalâasının alınma
dığı malûm bulunduğuna göre, Yüksek Meclisçe 
kabul buyurulan kanundaki âmir şekil şartlarına 
dahi riayet edilmediği sabit olmuştu]'. Şu hale 
nazaran, bu kanunun hâdisede tatbik kabiliyeti 
olmaması ve kanun vâzımın maksadı dışında 
hareket edilmesi bir yana, kendi ifadelerinden de 
anlaşılmaktadır ki, zaruri şekil şartları bile ye
rine getirilmemiştir. Kanunda tasrih edilen şe-
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kil ve şartlara uygun olmıyan bu muamele siya-
seten hatalı olduğu gibi, lıukukan da mualleldir. 
Ve iptali icabeder. 

REİS — Vaktiniz tamamdır, efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bunu 

bu kürsüden açıkça söylemeyi bir borç bilirim. 
REİS — Fethi Çelikbaş, buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, eğer Vekil Bey konuşmasında so
ru sahiplerinin sanki kendisini istihdaf eden bir 
maksatları varmış gibi - bu soru sahiplerinden 
bir tanesi de ben olduğum için - bir beyanda bu
lunmamış olsalardı huzurunuzu tekrar işgal ede
cek değildim. 

REİS — Bunu da müsamaha ile karşılıyay-
dmız, Fethi Bey... (Gülüşmeler) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Vekil 
Bey bilsin ki, bilir ama, ne için bilmemezlikten 
gelir, anlıyama^mı. Hükümetin müştereken me
sul olduğu gibi vekillerin de münferiden mesu
liyetleri vardır. Anayasamızın 46 ncı maddesi 
vekillerin münferit mesuliyetiyle, Hükümetin 
müşterek mesuliyetini birbirinden ayırdetmiştir. 
Madde diyor ki; «İcra Vekilleri Heyeti Hükü
metin umumi siyasetinden müştereken mesuldür. 
Vekillerden her biri kendi salâhiyet dairesindeki 
icraattan ve maiyetinin ef'al ve muamelâtından 
ve siyasetinin umumi istikametinden münferiden 
mesuldür.» 

Şahsan konuşmamda Maarif Vekili Beyi is
tihdaf etmemin tek sebebi budur. Bunun dışın
da hiçbir maksat yoktur. 

Yine konuşmasının bir yerinde, beni şahsan 
üzen bir beyanda bulundular. Kendisi hukukçu 
olan arkadaşımız nasıl böyle bir beyanda bulun
du? Hüseyin Nailî Kübalı'nın Hükümet icraatı 
hakkındaki beyanları tekerrür etti, tevali etti, 
sabrettik, müsamaha ettik. Vaktaki Yüksek Mec
lisin tasarrufu hakkında beyanda bulundu, o za
man sabrımız taştı ve kendisi hakkında muame
le tatbik ettik, dedi. Ve ilâve etti; Hükümet si
zin, Meclisin yegâne koruyucusudur. Muhterem 
arkadaşlar, hangi nazariyat, hangi mevzuat ve
kili böyle konuşmaya sevk etti? Bendeniz cid
den hayret ettim. Yüksek Meclisin koruyucusu 
bizzat kendisidir arkadaşlar, Hükümet değil. 
(Sağdan alkışlar) Aman bırakınız Hükümet 
Meclisin koruyuculuğunu üzerine almasın. Hü
kümetin başka işi kalmamış da Meclisi mi koru
yacak? Âzası olmakla şeref duyduğum Meclis 

195S C : 1 
adına arz edeyim ki, Hükümet kendisini koru
sun ve Meclisi korumaktan vazgeçsin. (Sağdan 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, eğer Kübalı'nın bu be
yanında bir kanunsuzluk var idiyse ona karşı bu 
sert muameleyi tatbik etmeden evvel kendisi ikaz 
edilmesi lâzımdı. Fakat, Vekil öyle yapmıyor, 
bekliyor, bekliyor, teşbihte hata olmaz, pusuya 
yatıyor ve tam fırsatı geldi diyerek kendisini 
derhal vekâlet emrine alıveriyor. Bu katiyen 
doğru değildir arkadaşlar. Vekil üniversitenin 
başı olmak sıfatiyle Üniversitelerarası Kurul 
gündemine meseleyi alır, mevzuu gündeme mad
de alır ve Üniversitelerarası Kurula getirir. Gö
rüşünü arz eder, mutabakata varmaya çalışır. 
kurulda muayyen bir görüş ve anlayışa varma
ya çalışılır. Vekilin baştan beri bu meselede tu
tumu hakikaten hatalı olmuştur. 

Sözlerimi bitirirken şunu arz edeyim: Biz, 
vekillerden bu çeşit müsamahalı hareketleri de
ğil, Meclis olarak Hükümetten kanunların Mec
lisin anladığı, vâzıı kanunun kasdettiği mânada 
tatbik etmesini bekleriz ve bunun bekçisiyiz. 
Yoksa Hükümet Meclisin bekçesi değildir arka
daşlar. (Sağdan, alkışlar ve bravo sesleri) 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, söylemediğim 
sözler izafe edilince cevap vermek mecburiye
tinde kalıyorum. 

Şimdi arkadaşım diyor ki, kanun Senatodan 
mütalâa alınmasını emretmiştir. Lütfediniz 
efendim, ben, arkadaşımın emrine göre değil, 
kanunun bana emrettiğine göre hareket edece
ğim. Kanunun, Senatodan mütalâa almayı em
rettiği bir vakıadır, bir bedahettir. Fakat, ka
nun eğer Senatodan alman mütalâa ile mukayyet 
kalınmasını emretseydi, o takdirde, Senatodan 
alman mütalâa dairesinde karar verir, hükmü
nü de vaz'etmesi icabederdi. Senato, istişari bir 
mercidir, arkadaşlar, karar mercii değildir. Ka
nunen yapılacak icraatta, Senatodan istişari 
mahiyette mütalâa alınması hükmü vardır. Ve
kâletin de yaptığı budur. Aynı kanun, Senato
dan istişari mahiyette alman mütalâa ile Hükü
metin mukayyet kalmıyacağmı da derpiş eyle
miştir. Çok okuyan, tetkik eden, hakikaten ge
niş bir hafızaya sahibolan arkadaşım Turhan 
Feyzioğlu çok iyi bilirler, hattâ bu tadil kanu
nunun görüşülmesi sırasında bu husus meskût 
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kalmış değildir. Meskût kalmamış, mevzuu-
bahsolmuş, mebus arkadaşlar üzerinde müzake
re açmışlar ve müzakereler neticesinde gerek 
encümende, gerekse Heyeti Umumiyede istişari 
olarak alman mütalâaya bağlı kalmmıyacağı 
kabul dilmiştir. Demek oluyor ki, Senatonun 
mütalâasiyle, Hükümetin mukayyet kalmaması 
ve takdir hakkını kanunun çerçevesi dâhilinde 
istimale salahiyetli bulunduğu kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Bunu başka türlü tefsir ve'izaha 
imkân yoktur, arkadaşlar. (Soldan, bravo ses
leri) 

Sonra, «Üniversitenin başı» deniyor. Üniver
sitenin başı olan Maarif Vekili bir bu'du mü
cerrette tek başına mı çalışmakta mıdır? İstir
ham ederim. Maarif Vekili üniversitenin başı
dır, üniversiteyi denetler, üniversitelerarası ku
rula riyaset eder. Gelen evrakı tetkik eder, tâ
yinleri tasdik eder, Vakil karışmadıkça Vekâ
letin üniversitelerle hiçbir irtibatı yoktur. Biz, 
bunun aksini iddia etmedik. Ama bendenizin 
arz etmek istediğim şudur : Üniversitenin başı 
olan Maarif Vekili tek başına mı çalışır, onun 
istişari organları yok mudur, Kütüphanesi yok 
müdür, müşaviri yok mudur, temas edeceği ilim 
adamları yok mudur? Bu nasıl tefsir tarzı?.. 

*Şunu demek istedim : Üniversite nasıl Se
natodan müteşekkil ulema heyeti bir karar ver-
mişse Hükümet de bu kararı verirken bir zü
hule düşmemek ve kanuni icapları yerine getir
mesi için bir çalışma zemini üzerinde bütün tet
kik ve tetebbüleriyle bir neticeye varmıştır. 
Bunun başka türlü izahı yoktur. 

Bâzı esprili kelimeler üzerinde durdular. 
Bendenizin buna cevap verecek istitaatı fikri-
yem olmadığını ifade etmek isterim. 

Pusuya yatmak. Çelikbaş arkadaşım böyle 
tasvir buyurdular. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sizin için 
değil. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Bunu kendilerine hiç yakıştıra
madım. Yalnız şunu söyliyeyim; evet Hüseyin 
Nailî Kübalı biraz evvel maksadını tahlil sade
dinde siyasi maksadının tahlili sadedinde arz 
ettim. Yazı ve beyanları dolayısiyle kendisi hak-
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kında bu karar alınmış değildir. Bundan evvel
ki yazı ve beyanlarının ikisi hakkında üniversi
teden mütalâa istenilmiş ve üniversite kendisi 
•hakkında bu işde olduğu gibi lehinde mütalâa 
vermiştir. Bununla mukayyet kalmılmıştır. 
Şunu arz etmek isterim ki, üniversitenin ilk 
gelen mütalâası değüdir. H. N. Kübalı 'nın bu 
şekildeki yazı ve beyanları teselsül eylemiştir. 
Nihayet Meclise taarruz teşkil eden beyanların
dan sonradır ki bu karar alınmıştır. 

Bir nokta hakkında da arzı malûmat ede
yim; Meclisin kendi kendisini müdafaa edecek 
vasıtaları yoktur. Meclis bir pouvoir'dir. Bu pou-
voir'in icra organı hükümettir. 

Şimdi sorarım size bir profesör arkadaşımız 
tarafından ve herhangi başka bir surette Meclise 
bir taarruz vukua geldiği zaman Meclis kendi
sini mi müdafaa eder? Meclisin müdafii icra 
organıdır. Ben bunu söyledim. Bundan nasıl 
olur da Meclis haklarının, Meclis salâhiyetleri
nin Meclis salâhiyetlerinin Meclise vâki olacak 
tecavüzlerin ref'inde hükümeti vazifedar ad
detmiyorsunuz? O halde niçin başka türlü tefsir 
ediyorsunuz, rica ederim. 

Şimdi arkadaşlar; bendeniz yazı ve beyanla
rın siyasi mahiyetini izah ettim. Kanun hükmü
nü de izah ettim. Takdirin tamamen Meclise ait 
olduğunu da arz ettim. Bundan sonra söylene-
cak hiçbir söz yoktur. Bunun da cevabını bü
tün kemaliyle aldınız ve yüreğinizin yağı eridi 
tabiî (gülüşmeler) (Sağdan, gürültüler). 

REİS — Bu sualler cevaplandırılmıştır efen
dim. (Sağdan, «daha konuşacaklar var Reis Bey» 
sesleri). Rica ederim efendim, şimdiye kadar sual 
sahibi arkadaşlar 4 er 5 şer defa konuştular. 
Onlar söz istemezlerse onları müdafaa etmek 
başkalarına mı düşer? Rica ederim, Meclisin ça
lışmalarını aksatmıyalım. 

Hasan Tez arkadaşımızın, gündemdeki diğer 
suallerini de cevaplandırılmasını istiyen bir tak
riri var. Fakat İçtüzüğün sarahati karşısında, 
cevaplandırılmış olan 4 sualin haricinde müza
kere yapamayız. Bu sebeple 7 Nisan Pazartesi 
günü saat 15 te toplanılmak üzere İnikada niha
yet veriyorum. 

Kapanma saati: 17,25 
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* B — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kars'ın 
Kağızman ve Tuzluca kazalarında ceza ve tevkif 
evi inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sualine Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun tah
rirî cevabı (7/102) 

19. I I I . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sualin Saym Adalet Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla 
Kars Milletvekili 

Kemal Güven 
Kars'ın Kağızman ve Tuzluca ilçelerinde 

halen ceza ve tevkif evi olarak kullanılan bi
nalar bugünkü anlamiyle infaz sistemine elve
rişli, sıhhi şartları haiz ve istiab hadleri itiba
riyle ihtiyacı karşılıyacak durumda olmadık
ları Vekâletçe de bilinen bir keyfiyet olduğu
na göre, Bakanlık bu ilçelerde ceza ve tevkif 
evi inşasını düşünmekte midir? Böyle.bir dü
şünce mevcut ise, inşaata ne vakit başlanması 
mümkün olacaktır? 

T. C. 
Adliye Vekâleti 3.IV.1958 

C. ve T. Ev. U. Müdürlüğü 
Genel : 8269 

özü : Kağızman ve Tuzluca ka
zalarında yaptırılacak ceza evi 
binası hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
22. I I I . 1958 gün ve 102-7/3562-968 sayılı 

yazıları karşılığıdır. 

Kars'ın Kağızman ve Tuzluca kazalarında 
ceza ve tevkif evi olarak kullanılan binaların 
infaza elverişli, sıhhi şartları haiz ve istiap 
hadleri itibariyle ihtiyacı karşılıyacak durum
da olmadıklarından bu kazalarda birer ceza 
evi inşası mevzuunda Vekâletimizin ne düşün
düğüne dair Kars Milletvekili Kemal Güven'in 
yazılı sual takriri cevabı aşağıdadır : 

Bütün vilâyet ve kazaların ceza evleri ihti
yacı tesbit olunarak bir programa bağlanmış
tır. Vekâletimiz ceza evleri inşaatında bu pro
grama tevfikan hareket etmekte, inşaları müs
taceliyet arz eden ve hükümlü hareketi fazla 
olan ceza evleri başa alınmak suretiyle yeni 
tiplerde ceza evleri inşa ettirilmektedir. 

Gerçekten Kağızman ve Tuzluca ceza evleri 
durumu gayrimüsaidolarak tesbit olunan ve 
programda yer almış bulunan ceza evleri meya-
nmdadır. 

Bu yıl bütçesi ile alman tahsisatın evvelce 
başlanılmış olan ceza evlerinin ikmali inşaatına 
tefrik edilmiş bulunduğundan, ancak gelecek 
yıl bütçesi ile temin edilecek tahsisattan, du
rumları daha gayrimüsait bulunan ceza evleri 
sırasını takiben sözü geçen kazalarda yeni bi
rer ceza evin inşası için not alınmış ve şimdi
den Kağızman'da müsait bir arsa tedariki 
maksadiyle mahalline yazılan yazı tekidedilmiş 
ve Tuzluca için temin olunan arsanın tetkik 
edilmek üzere vaziyet plânı Nafıa Vekâletine 
gönderilmiştir. 

Keyfiyet bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

....... 

T. B. M. M. Matbaası 


